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 -:النبيلةالغازات 

 .np2(ns ,6(مستوى الطاقة الخارجى لها باإللكترونات  تتميز باكتمال •

 .ال تتفاعل فى الظروف العادية مع غيرها من العناصر أو مع بعضها •

 جزيئاتها أحادية الذرة. •

 الرتكيب اإللكرتونى الرمز الغاز

 2He 1s2 2 هيليوم

 10Ne [2He] 2s2, 2p6 2, 8 نيون

 18Ar [10Ne] 3s2, 3p6 2, 8, 8 أرجون

 36Kr [18Ar] 4s2, 3d10, 4p6 2, 8, 18, 8 كربتون

 54Xe [36Kr] 5s2, 4d10, 5p6 2, 8, 18, 18, 8 زينون

 86Rn [54Xe] 6s2, 4f14, 5d10, 6p6 2, 8, 18, 32, 18, 8 رادون

 العناصر األخرى 

 نشطة كيميائياً لعدم اكتمال مستوى الطاقة الخارجى بها. •

اإللكترونى مشابهاً ألقرب غااز نبيال فاى اللادول الادورى فتنهاا تادفل فاى تفااعيت كيميائياة ولكى يصبح تركيبها  •

ليكتمل مستوى الطاقاة الخاارجى لهااأ باكن تكتسات أو تف اد أو تشاارم بعادد مان اإللكتروناات مان فايل ماا يسامى 

 بالتفاعل الكيميائى.

 وتتكون الروابط نتيلة التغير فى عدد إلكترونات غيف التكافؤ. •

 وبذلك يكون إللكترونات التكافؤ دور فى طبيعة الروابط. •

 -التفاعل الكيميائى:
 عبارة عن كسر للروابط بني الذرات فى املتفاعالت وتكوين روابط جديدة فى النواتج

 إذا مل حيدث كسر وتكوين روابط فإنه ال حيدث تفاعل كيميائى -مالحظة:
 ال حيدث تفاعل كيميائى.عند خلط احلديد مع الكربيت فإنه  -مثال:
عند تسخين هذا الخليط لدرجة تكفى لتكوين روابط كيميائية بينهما ن ول: أنه حدث  •

  (II)تفاعل كيميائى نتج عنه مركت كبريتيد حديد 

Fe + S     FeS 
 -اهلدف من التفاعل الكيميائى:

 اخلاملةهو أن تصل ذرات العناصر إىل حالة االستقرار مثل الغازات 
 

 
 طريقة مبسطة استخدم فيها النقاط فى تثميل إلكرتونات التكافؤ

11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 

(Ne),3s1 2(Ne),3s 13p2(Ne),3s 23p2(Ne),3s 33p2(Ne),3s 43p2(Ne),3s 53p2(Ne),3s 

Na Mg Al Si P S Cl 

 

 منوذج لويس النقطى

 

 الباب الثالث

 

 الروابط وأشكال اجلزيئات
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 زيائيةيروابط ف روابط كيميائية

 

 فلزية هيدروجينية  تناسقية تساهمية أيونية
 

 

 

 
 هى رابطة تنشأ بسبب التجاذب الكهربى بني أيونات موجبة وأيونات سالبة 
 7,1حبيث يكون الفرق فى السالبية الكهربية بني ذرة الفلز وذرة الالفلز ال يقل عن 

 تتم غالباً بين الفلزات واليفلزات )عناصر طرفى اللدول الدورى(. •

ميل اإللكترونى ولذلك تميل إلى ف د إلكترونات غيف التكافؤ كبيرة الحلم تتميز بصغر جهد التكين وصغر ال الفلزات •

 )كاتيون( يشبه فى تركيبه أقرب غاز فامل. أيون موجتوتتحول إلى 

صغيرة الحلم تتميز بكبر جهاد التاكين وكبار الميال اإللكتروناى لاذلك تميال إلاى اكتسااب إلكتروناات لتكمال  اليفلزات •

 نيون( يشبه فى تركيبه أقرب غاز فامل.)أأيون سالت غيف التكافؤ وتتحول إلى 

 ثم يحدث تلاذب كهربى بين األيون الموجت واأليون السالت ويتكون مركت أيونى  •

 ين.يالرابطة األيونية ليس لها وجود مادى ألنها تنشك بسبت تلاذب كهربى بين األيون •

 تكوين كلوريد الصوديوم

Na   Na+ + e-     Cl + e-  Cl- 

2, 8, 1  2, 8                            2, 8, 7  2, 8, 8 

Na+ + Cl-    NaCl كلوريد صوديوم  

 

Na + Cl   Na+Cl –  

 دور فرق السالبية فى خواص الرابطة األيونية:

 األول والثانية والثالثة.ارتباط عنصر الكلور من اجملموعة السابعة مع فلزات الصوديوم واملاغنسيوم واأللومنيوم من اجملموعات مثال: 
 3لبية الكهربية للكلور = اعلماً بكن الس

 3A 2A 1A اجملموعة

 Al Mg Na العنصر

 0,9 1,2 1,5 السالبية الكهربية

 AlCl3 MgCl2 NaCl كلوريد العنصر

 2,1=  0,9 – 3 1,8=  1,2 – 3 1,5=  1,5 – 3 فرق السالبية

 أيونى قوى أيونى تساهمى نوع املركب

 موصل جيد جداً  يوصل ال يوصل التوصيل للكهرباء

 مرتفعة جداً  مرتفعة يتسامى درجة اإلنصهار والغليان

 الرابطة األيونية

 أواًل: الروابط الكيميائية

 أنواع الروابط 
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 -مالحظات:
 1,7السالبية الكهربية أكبر من يكون المركت أيونياً عندما يكون الفرق فى  •

 كلما زادت الخاصية األيونية. )زاد البعد األف ى بينهما فى اللدول( كلما زاد الفرق فى السالبية الكهربية •

 كلوريد األلومنيوم مركت تساهمى( -)كلوريد الصوديوم مركت أيونى 

 وجودة التوصيل الكهربى.تتميز المركبات األيونية بارتفاع درجتى االنصهار والغليان  •

 حتول املادة من احلالة الصلبة إىل احلالة الغازية مباشرة دون املرور باحلالة السائلة                  التسامى:

 

 

 الالفلزات(بية الكهربية )غالبًا رابطة تتم باملشاركة اإللكرتونية بني ذرات عناصر متشابهة أو متقاربة فى السال
 (7,1حبيث يكون الفرق فى السالبية الكهربية أقل من )

 -تنقسم الروابط التساهمية إىل:
 رابطة تساهمية قطبية رابطة تساهمية نقية

 تتكون بين ذرتين لعنصر الفلزى واحد.

 فرق السالبية = صفر

 تتكون بين ذرتين لعنصرين ال فلزيين.

 1,7وأقل من  0,4فرق السالبية أكبر من 

كل من الذرتين لها نفس ال درة على جذب اإللكترونات 

 المشتركة.

الذرة األكثر سالبية تلذب زوج اإللكترونات المشتركة 

 فى اتلاهها أكثر من األفرى.

ي ضى زوج اإللكترونات وقتاً متساوياً بين كل من 

 الذرتين.

ي ضى زوج اإللكترونات وقتاً أطول حول الذرة األكثر 

 سالبية.

 تكون شحنة كل من الذرتين = صفر
تكتست الذرة األكثر سالبية شحنة سالبة جزئية والذرة 

 األفرى شحنة موجبة جزئية.

جزيئااااات الفلااااور والهياااادروجين والنيتااااروجين  -أمثلااااة:

 واألكسلين والكلور

جزيئااات النشااادر والمااار وفلوريااد الهياادروجين  -أمثلااة:

 وكلوريد الهيدروجين

 

 

 

 

 جزئ الكلور

 

 

 الهيدروجينجزئ 

 

 

 

 

 

 جزئ األكسلين
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 جزئ النشادر
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 جزئ المار

 

 الرابطة التساهمية
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 رابطة تساهمية غري قطبية
  0,4حتدث عندما يكون فرق السالبية الكهربية حتى 

 (2,1واهليدروجني وسالبيه  2,5)مثل ارتباط الكربون وسالبيته 
غيار قطباى باالرغم مان أناه يتضامن رابطتاين قطبيتاين  ألن  2COيعتبر جزئ  مالحظة:

الشااكل الخطااى لللاازئ يااؤدى إلااى أن كاال رابطااة تيشااى التااكثير ال طبااى للرابطااة األفاارى 

 (zero)محصلة عزوم اإلزدواج ال طبية تساوى 

 تدريب: 

وضو  موع    1، 17، 12، 11( أعدادهم الذرية على التوواىل  A( ، )B( ، )D( ،)Yأربعة عناصر )
 الرسم التخطيطى احلصول على:

 [ رابطة تساهمية قطبية.3] [ رابطة تساهمية نقية.2] [ مركب أيونى.1]

 

 

 
 -(: أكتب املصطل  )املفهوم( العلمى الدال على العبارات اآلتية:1س)

 .اتجووتكوين روابط جديدة فى جزيئات الن تكسر الروابط الكيميائية فى جزيئات المتفاعي (1)

 ثان(/04)       رابطة تتكون غالباً بين الفلزات واليفلزات  (2)

 1.7رابطة تنشك بين عنصرين الفرق فى السالبية الكهربية بينهما أكبر من  (3)

 س(/10)    رابطة تنتج من ارتباط ذرتين لنفس العنصر لتكوين جزئ غازى (4)

 لسالبية بينهما صفر.رابطة تحدث بين ذرتين فرق ا (5)

 رابطة تساهمية ذات كثافة إلكترونية متماثلة التوزيع. (6)

 0.7وأقل من  0.4رابطة تنشك بين ذرتين فرق السالبية بينهما أكبر من  (7)

 0.4رابطة تنشك بين ذرتين فرق السالبية بينهما ال يزيد عن  (8)

 -(: علل ملا يأتى )أذكر السبب العلمى(:2س)
 الغازات النبيلة نشطة تحت الظروف العادية.جميع العناصر عدا  (1)

 الرابطة األيونية ليس لها وجود مادى. (2)

 لهما نفس التركيت الكيميائى. )Na11(وأيون الصوديوم الموجت  )F)9أيون الفلوريد السالت  (3)

 (=Cl=1.5, Al=0.9Na ,3)السالبية الكهربية  :أيونى NaClتساهمى بينما  3AlClالمركت  (4)

 كلوريد الصوديوم يوصل التيار الكهربى بدرجة أكبر من محلول كلوريد البوتاسيوم.محلول  (5)

 مصهور كلوريد الصوديوم يمرر التيار الكهربى بينما مصهور كلوريد األلومنيوم ال يمرره. (6)

 ن ية تكون تساهمية Cl)2(الرابطة بين ذرتى الكلور فى جزئ  (7)

 تساهمية قطبية.تكون  (HCl)فى جزئ كلوريد الهيدروجين  الرابطة (8)

 يكتست الهيدروجين شحنة موجت صغيرة عندما يرتبط مع األكسلين فى جزئ المار. (9)

 قطبى. NH)3(جزئ النشادر  (10)

 .غير قطبى بالرغم من أنه يتضمن رابطتين قطبيتين 2COيعتبر جزئ  (11)

 -كتب احلرف األجبدى لالختيار املناسب:ا(: 3س)
 ……السالبية بينهما الرابطة األيونية تتكون بني عنصرين فرق  [1]

 1.7)د( يساوى   )ج( يساوى صفر  1.7)ب( أقل من   1.7)أ( أكبر من 

 مصهور ردئ التوصيل للتيار الكهربى هو ..... [2]

 LiCl)د(    3AlCl)ج(    2MgCl)ب(   NaCl)أ( 

 ……تتكون الرابطة األيونية بني ذرات  [3]

 H, Cl)د(    K, Cl)ج(    P, Cl)ب(   I, Cl)أ( 

 أسئلة تطبيقية
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 س(/08)   الروابط التساهمية النقية تنشأ عندما يكون الفرق فى السالبية الكهربية للذرتني مساويًا [4]

 )د( الصفر  1.7)ج( أقل قلييً من   1.7)ب( أكثر من    1.7)أ( 

 أول(/00)    وعندما ترتبط ذرتان منه فإن الرابطة فى اجلزىء الناتج تكون 17عنصر عدده الذرى  [5]

 )د( فلزية    )ج( تساهمية ن ية   )ب( تناس ية  أيونية)أ( 

 ثان(/97)   وعندما ترتبط ذرتان منه فإن الرابطة فى اجلزىء الناتج تكون 9عنصر عدده الذرى  [6]

 )د( تساهمية ن ية   )ج( أيونية   )ب( تناس ية  )أ( فلزية

 ……عند احتاد ذرتني من األكسجني لتكوين جزئ منه فإن  [7]

 ارم بتلكترون واحد لتكوين رابطة تساهمية واحدة.)أ( كل ذرة تش

 )ب( تمنح إحدى الذرتين زوج من اإللكترونات للذرة الثانية.

 ارم كل ذرة بزوج من اإللكترونات.)ج( تش

 )د( تتكون بين الذرتين رابطة تساهمية قطبية.

 يتحد .... C11  B10  A9العناصر  [8]

 Aمع  C)د(    Bمع  A)ج(   مع نفسه B( )ب  Cمع  B)أ( 

 الرابطة فى جزئ فلوريد اهليدروجني رابطة تساهمية قطبية ألن الذرتني خمتلفتني فى  [9]

 )ب( السالبية الكهربية.    )أ( موقعهما فى اللدول الدورى.

 )د( جهد التكين.     )ج( الميل اإللكترونى.

 ……املادة التى حتتوى على رابطة تساهمية قطبية هى  [10]

 2N)د(    3NH)ج(    2O)ب(    2H)أ( 

 ثان(/04)    الروابط بني اهليدروجني واألكسجني فى جزئ املاء ....... [11]

 )د( أيونية   )ج( تناس ية  )ب( تساهمية قطبية )أ( تساهمية ن ية

 ثان(/07)     الرابطة فى جزئ كلوريد اهليدروجني .........     [12]

 )د( تساهمية قطبية    )ج( تناس ية  )ب( تساهمية ن ية  )أ( أيونية

 )أكتب ما تعرفه عن( -(: ماذا يقصد بكل من:4س)
    أول(/06الرابطة التساهمية الن ية )[ 2]    [ الرابطة األيونية.1]

 [ الرابطة التساهمية ال طبية.4]  الرابطة التساهمية الغير قطبية. [ 3]

 على التوالى وضح: 17  12  11)أ(   )ب(   )ج( أعدادهم الذرية  (: ثالثة عناصر5س)

 ( التوزيع اإللكترونى للعنصرين )أ(   )ب(1)

 ( نوع الرابطة بين العنصرين )أ(   )ج(2)

 (6س)
 D E B A العنصر

 16 10 20 26 العدد الذرى

 4s23d6 (Ar)4s2 (He)2s22p6 (Ne)3s23p4(Ar) التركيت اإللكترونى

 اجلدول السابق وض  اآلتى:من 
 نوع كل عنصر وفئته. (1)

 مع كتابةالصيغة اللزيئية للمركت الناتج. Eمع  Aنوعية اإلرتباط الكيميائى عند اتحاد  (2)

 .Bعدد تككسد  (3)

 (: باستخدام قيم السالبية الكهربية املبينة:7س)
(Ca = 1, O = 3.4, H = 2.2, I = 2.6, Si = 1.9, Br = 2.9, Cl = 3.1) 

 تساهمية(  فى المركبات اآلتية: –تساهمية ن ية  –تنبك بنوع الروابط )أيونية 

(1 )CaO (2 )HI (3 )SiH (4 )2Br (5 )HCl 

 الرابطة التساهمية الن ية وال طبية. (: قارن بني8س)
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 وضعها العاملان )كوسل( و )لويس(
 -النظرية:

متيل مجيع ذرات العناصر للوصول إىل الرتكيب الثمانىأنه خبالف اهليدروجني والليثيوم والربيليوم 



•



•





HOH          

H

HNH

•

•



•





     

••

•••

••

ClCl 

 النظرية اإللكرتونية للتكافؤ:عيوب 

 مل تستطيع تفسري الرتابط فى كثري من اجلزيئات على أساس قاعدة الثمانيات (1)
 )حيث تست ر بعض الذرات بعدد أقل أو أكثر من ثمانية إلكترونات(.

 مثل:

  5PClجزئ خامس كلوريد الفوسفور   3BFجزئ ثالث فلوريد البورون  

 بستة إلكترونات ف طتكون ذرة البورون محاطة 

••

•

•

•

•

•••

•

•

•



•••

•

•

•

•

••

F

FB

F

 تكون ذرة الفوسفور محاطة بعشرة إلكترونات

Cl

ClCl

P

ClCl

•



••

••

 مل تعد كافية لتفسري الكثري من خواص اجلزيئات مثل الشكل الفراغى للجزىء والزوايا بني الروابط فيه. (2)

 

 

 
 التكافؤ على نتائج ميكانيكا الكم وهىبنيت نظرية رابطة 

 أن اإللكرتون جسيم مادى له خواص موجية حيتمل تواجده فى أية منطقة من الفراغ احمليط بالنواة
 النظرية:

 تتكون الرابطة التساهمية
 بتداخل أوربيتال ذرى من أحد الذرتني به إلكرتون مفرد مع أوربيتال ذرى من الذرة األخرى به إلكرتون مفرد

 -تكوين جزئ اهليدروجني: [1مثال ]

 لكل من الذرتين حيث يحتوى كل منهما على إلكترون مفرد. 1sيتم عن طريق تدافل أوربيتال 

 

 [ نظرية رابطة التكافؤ2]

 [ النظرية اإللكرتونية للتكافؤ )الثمانيات(1]

 لتفسري الرابطة التساهمية وضعت النظريات التى
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   -فلوريد اهليدروجني:تكوين جزئ  [2مثال ]

الاذى يحتاوى علاى إلكتارون مفارد مان الفلاور ماع األوربيتاال  (2p)يتكون بتدافل أحد أوربيتااالت المساتوى الفرعاى 

(1s) ,الذى يحتوى على إلكترون مفرد من الهيدروجين 

 

 

 

9F 1s2 – 2s2 – 2p5 

1H 1s1 

 

 

 

 [ تفسري نظرية رابطة التكافؤ لتكوين جزئ امليثان:3]مثال 

ى أوربيتالين اثنين بهما إلكترونان مفردان يسمحان بتكوين رابطتاين لتحتوى ذرة الكربون فى الحالة المست رة ع •

 تساهميتين.

باون ولكن الكربون يكّون فاى جازئ الميثاان  أرباع رواباط تسااهمية ولايس اثناين ولاذلك الباد أن تحتاوى ذرة الكر •

 حست نظرية رابطة التكافؤ على أربعة إلكترونات مفردة.

باكتسااب قادر قليال مان  (2p)ليحتل أوربيتاال المساتوى الفرعاى  (2s)وهذا يحدث بتثارة إلكترون من األوربيتال  •

 الطاقة.

 إثارة

 

 

 ذرة مست رة                   ذرة مثارة                                                      

 

بعد اإلثارة تمتلك ذرة الكربون أربعة إلكترونات مفردة ولكن غيار متكافئاة بينماا فاى جازئ الميثاان األرباع رواباط  •

 متكافئة.

 الميثان كما يلى:وقد فسر التهلين الروابط المتكافئة فى جزئ  •

 

   px py pz 

  2p    

 2s     

1s      

 

+ + + + + +     + 

1s  

 

 2p    

 2s     

1s      

 

 2p    

 2s     

1s      

 

px 

py 

pz 

1s 
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هو احتاد أو تداخل بني أوربيتالني خمتلفني أو أكثر فى نفس الذرة ينتج عنه أوربيتاالت ذرية جديدة 
 تعرف باألوربيتاالت املهجنة

 -شروط عملية التهجني:

 يحدث بين أوربيتاالت الذرة الواحدة. (1)

 .{3dمع  4s{ أو}2pمع  2sمثل: }يحدث بين األوربيتاالت المت اربة فى الطاقة  (2)

 مالحظات:

 عدد األوربيتاالت المهلنة = عدد األوربيتاالت الن ية الدافلة فى التهلين. (1)

 فى تكوينة يسمى األوربيتال المهلن باسم األوربيتاالت الدافلة (2)

 ألوربيتاالت الن ية.األوربيتاالت المهلنة أكثر بروزاً للخارج وبالتالى تكون قدرتها على التدافل أكبر من قدرة ا (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

  -أنواع التهجني:

 

s + 3p   4sp3 

 
 3sp 4 األوربيتاالت املهجنة:  p3s + 1 األوربيتاالت النقية:

 109.5° الزوايا بني األوربيتاالت:

 :109.5° تفسري قيم الزوايا

األوربيتاالت المهلنة كل منها عبارة عان إلكتارون مفارد فيتباعاد كال منهاا عان 

اآلفر فاى الفاراب بكقصاى درجاة ممكناة لت ليال قاوى التناافر بينهاا وباذلك تكاون 

 است راراً.الذرة أكثر 

 رباعى األوجه. الشكل الفراغى:

 3sp  -مثال: تهجني ذرة الكربون فى جزئ امليثان:

 

 

 

 

 

 

 

 sp)3(ولذلك فى جزئ الميثان تكون األربع روابط متكافئة فى الطاقة بسبت ارتباط األربعة األوربيتاالت المهلناة  •

 بذرات الهيدروجين األربعة. 1sلذرة الكربون مع أربعة أوربيتاالت 

sp3 

 2p    

 2s  ذرة مست رة 

1s      

 

 2p    

 2s  ذرة مثارة 

1s      

  sp3 sp3 sp3 sp3 

     

1s2    3تهلينsp 

 

109.5° 

sp3 

sp3 

sp3 

sp3 

C 

 pأوربيتال  sأوربيتال 

أوربيتال مهلن  2

 أكثر بروزاً للخارج

 تهلين

 التهجني

 



 الكيمياء للصف الثانى الثانوى

 

 Mr. Hossam Sewify سلسلة احلسام فى الكيمياء 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s + 2p   3sp2 

 p2s + 1 األوربيتاالت النقية:

 zp+ أوربيتال غير مهلن  2sp3 األوربيتاالت املهجنة:

  120° الزوايا بني األوربيتاالت:

 :)120°( تفسري قيم الزوايا

األوربيتاالت المهلنة كل منها عبارة عن إلكتارون مفارد فيتباعاد كال منهاا عان اآلفار 

لت لياال قااوى التنااافر بينهااا وبااذلك تكااون الااذرة أكثاار فااى الفااراب بكقصااى درجااة ممكنااة 

 است راراً.

 مثلث مستو ٍ. الشكل الفراغى:

 2sp  -مثال: تهجني ذرة الكربون فى جزئ اإليثني )اإليثيلني(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2p    

 2s  ذرة مست رة 

1s      

 

 2p    

 2s  ذرة مثارة 

1s      

     2pz 


2sp 2sp 2sp  

      

1s   2تهلينsp  

 

sp2 

°120 

s
p
2 

C sp2 

sp2 

sp2 

pz
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s + p   2sp 

 
 p1s + 1 األوربيتاالت النقية:

 z, pypأوربيتال غير مهلن  2sp2  +2 األوربيتاالت املهجنة:

 5 180 األوربيتاالت:الزوايا بني 

 (:5 180)  تفسري قيم الزوايا

األوربيتاالت المهلنة كل منها عبارة عن إلكترون مفرد فيتباعد كل منها عان اآلفار 

فى الفراب بكقصاى درجاة ممكناة لت ليال قاوى التناافر بينهاا وباذلك تكاون الاذرة أكثار 

 است راراً.

 فطى مست يم. الشكل الفراغى:

 sp  -مثال: تهجني ذرة الكربون فى جزئ اإليثاين )األسيتيلني(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sp3 sp2 sp املقارنة

األوربيتاالت الدافلة 

 فى التهلين

مع ثيثة  (2s)أوربيتال 

 (2p)أوربيتاالت 

مع   (2s)أوربيتال 

 (2p) ينأوربيتال

مع  (2s)أوربيتال 

 (2p)أوربيتال 

 األوربيتاالت المهلنة

 sp)3(أوربيتاالت  4

متكافئة فى الطاقة 

 والشكل الفراغى

 sp)2(أوربيتاالت  3

باإلضافة إلى أوربيتال 

)zp2(  غير مهلن يكون

 عمودى

 (sp)أوربيتال  2

أوربيتال  2باإلضافة إلى 

)zp2, yp2(  غير مهلن

 عمودى

الزوايا بين 

 األوربيتاالت المهلنة

5 109 5  120 5  180 5  

 أكثر است راراً  الذرة لت ليل قوى التنافر وتصبح

 فطى مستو ٍ مثلث  رباعى األوجه الشكل الفراغى

 األسيتيلين اإليثيلين الميثان مثال الكربون فى

 2p    

 2s  ذرة مست رة 

1s      

 

 2p    

 2s  ذرة مثارة 

1s      

    y2p 2pz 

 sp sp   

      

1s    تهلينsp   

 

sp 

180 5 

C sp sp 

pz
 

py
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 -النظرية:

اجلزىء وحدة واحدة أو ذرة كبرية متعددة األنوية حيدث فيها تداخل بني مجيع األوربيتاالت الذرية لتكوين 
 أوربيتاالت جزيئيه

 وباى  يرمز لألوربيتاالت اللزيئية بالرمز سيلما 

 )ضعيفة( رابطة باى  )قوية( رابطة سيجما 

تنشك من تدافل األوربيتاالت الذرية مع بعضها 

األروبيتاالن البعض بالرأس عندما يكون 

 المتدافين على فط واحد فيحدث أقصى تدافل

تنشك من تدافل األوربيتاالت الذرية مع بعضها 

البعض باللنت عندما يكون األوربيتاالن المتدافين 

 متوازيان فيحدث تدافل ضعيف

 سهلة الكسر صعبة الكسر

 

s/s 

 

p/p 
 

s/p 

 

 تحدث ف ط بين األوربيتاالت الغير مهلنة األوربيتاالت المهلنة والغير مهلنةقد تحدث بين 

 أنواع الروابط اجلزيئية فى جزئ امليثان:

 روابط سيلما قوية صعبة الكسر 4

 يوجد بين ذرة الكربون وكل ذرة هيدروجين رابطة سيلما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أنواع الروابط اجلزيئية فى جزئ االيثيلني

 

 

 ذرة كربون مست رة        ذرة كربون مست رة                                         

 

 إثارة

 

 

 ذرة كربون مثارة  ذرة كربون مثارة                    

 

 

s s 

s 

 [ نظرية األوربيتاالت اجلزيئية3]

 

H 

109,5 5 

sp3 

sp3 

sp3 

sp3 

C 

H 

H H 

C H 

H 

H 

H 

𝛔 

𝛔 

𝛔 

𝛔 

   2p   

    2s  

     1s 

 

 2p    

 2s     

1s      

 

   2p   

    2s  

     1s 

 

 2p    

 2s     

1s      
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 تهلين

 

 

 

               

 ذرة كربون مهلنة        ذرة كربون مهلنة                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

C2H4 

 

 

  (باى π+ رابطة واحدة  بين ذرتى الكربون رابطة ثنائية: )رابطة واحدة 

  رابطة سيلما بين كل ذرة كربون والهيدروجين 

 فى جزئ اإليثين يوجد فمس روابط سيلما ورابطة واحدة باى
 أنواع الروابط اجلزيئية فى جزئ األسيتيلني:

 

 

 ذرة كربون مست رة          ذرة كربون مست رة                                         

 إثارة

 

 

 

 ذرة كربون مثارة   ذرة كربون مثارة                       

 تهلين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   C2H2  
 

2pz      

 2sp 2sp 2sp   

      

  1s 

 

    2pz 


2sp 2sp 2sp  

      

1s      

 

180 5 

C sp sp 
H C sp sp H 

pz
 pz

 py
 py

 

   2p   

    2s  

     1s 

 

 2p    

 2s     

1s      

 2pz 2py     

  sp sp   

     

     1s 

 

   2py 2pz 

 sp sp   

      

1s      

 

   2p   

    2s  

     1s 

 

 2p    

 2s     

1s      

 

120 5 

C Sp2 

Sp2 

Sp2 

H 

H 

pz
 

C Sp2 

Sp2 

Sp2 

H 

H 

pz
 

C        C 

H 

H H 

H 𝛔 
𝛔 

𝛔 𝛔 

𝛔 

𝛑 

C      C 

𝝅 

𝝈 
 

𝝅 

 

H                       H 



 الكيمياء للصف الثانى الثانوى

 

 Mr. Hossam Sewify سلسلة احلسام فى الكيمياء 13

 (+ رابطة سيلما πرابطة باى   2توجد بين ذرتى الكربون رابطة ثيثية )

 رابطة أحادية بين كل ذرة كربون والهيدروجين  و

 رابطة. 2روابط وعدد الروابط باى  3فى جزئ األسيتيلين يكون عدد الروابط سيلما 

 ما عدد الروابط سيلما وباى فى المركت التالى:]تدريت[ 

 3الروابط باى =         7الروابط سيلما =  الحل:

 

 

 

 

 أزواج إلكرتونات املوجود فى أحد أوربيتاالت املستوى اخلارجى
 زوج إلكرتونات إرتباط زوج إلكرتونات حر

 زوج إلكترونات مسئول عن تكوين الرابطة زوج إلكترونات لم يشارم فى تكوين الروابط

يكون مرتبط من جهة بنواة الذرة المركزية  ويكون 

 اللهة األفرىمنتشراً فراغياً من 

 يكون مرتبط من جهتيه بنواتى الذرتين المرتبطتين

 تتحكم أزواج اإللكترونات الحرة فى تحديد قيم الزوايا بين الروابط فى اللزئ.

 

 

 

 

 

 

 

 

المركزية تختلف أشكال اللزيئات تبعاً لعدد أزواج اإللكترونات الحرة والمرتبطة التى تتواجد فى أوربيتاالت الذرة  •

 لللزئ.

ترتيب أزواج  شكل اجلزئ الفراغى أمثلة للجزيئات
 اإللكرتونات

 أزواج اإللكرتونات
 احملصلة املرتبطة احلرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – Be – F  فطى 
0 2 2 

BeF2  

F 

F F 

B 

BF3  

 مثلث مستوى

 زاوى

0 

1 

3 

3 

2 

مستوىمثلث   

 فطى

SO2  

O O 

S 

H – C ≡ C – C = C – H   

                      |      |               

                      H    H 

 التكافؤأشكال اجلزيئات تبعًا لنظرية تنافر أزواج إلكرتونات 
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ترتيب أزواج  شكل اجلزئ الفراغى أمثلة للجزيئات
 اإللكرتونات

 أزواج اإللكرتونات
 احملصلة املرتبطة احلرة

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويكون التنافر بني: •

 )زوج ارتباط، زوج ارتباط( <)زوج حر، زوج ارتباط(   <)زوج حر، زوج حر(  
تتحكم أزواج اإللكترونات الحرة فى تحديد قيم الزوايا بين الروابط فى اللزيئات التساهمية )صغر قيم الزوايا باين  •

 المار عن األمونيا عن الميثان(الروابط التساهمية فى 

 أمثلة:

 فى جزئ املاء: 

 °𝟏𝟎𝟓 يوجد زوجين إلكترونات حرة ولذلك تكون الزاويه بين الروابط التساهمية =
 فى جزئ النشادر:

 °𝟏𝟎𝟕 يوجد زوج إلكترونات حرة ولذلك تكون الزوايا بين الروابط التساهمية =
 فى جزئ امليثان:

.𝟏𝟎𝟗  إلكترونات حرة ولذلك تكون الزوايا بين الروابط التساهمية =ال يوجد أزواج  𝟓° 

H H 
N 

H 

NH3  

H 

H H 

C 

H 

CH4  

H 
O 

H 

H2O  

4 

3 4 

2 

0 

1 

2 

 رباعى األوجه

 : يمثل الذرة المركزية.A حيث:

X المركزية.: يمثل الذرات المرتبطة بالذرة 

E.يمثل أزواج اإللكترونات الحرة : 

 VSEPR     تنافر أزواج إلكرتونات التكافؤنظرية  

 

تؤدى الزيادة فى عدد أزواج اإللكرتونات احلرة فى الذرة املركزية للجزئ إىل زيادة قوى التنافر بينها 
 الروابط التساهمية فى اجلزئويكون ذلك على حساب نقص مقدار الزوايا بني 

 

 رباعى األوجه

 هرم مثلث

 زاوى
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 -(: أكتب املصطل  )املفهوم( العلمى الدال على العبارات اآلتية:1س)

تكوين الرابطة التساهمية عن طريق تدافل أوربيتال ذرى ألحد الذرات به إلكترون مفرد مع أوربيتال ذرى لذرة  (1)

 ثان(/03)         أفرى به إلكترون مفرد 

 أول(/08)      ذرة كربون تحتوى على أربعة إلكترونات مفردة. (2)

 االت متكافئة فى الطاقة. عملية فلط أوربيتاالت ذرية مختلفة فى الطاقة لينتج عنها أوربيت (3)

 .(p)مع ثيث أوربيتاالت  (s)الشكل الفراغى الذى ينتج من فلط أوربيتال  (4)

 5 180هنوع من التهلين ينتج عنه أوربيتاالت متكافئة فى الشكل والطاقة وبينها زواي (5)

 اللزئ عبارة عن ذرة كبيرة متعددة األنوية. (6)

 أول(/09)        .رابطة تنشك من تدافل أوربيتالين باللنت (7)

 ثان(/09) رابطة تنتج من تدافل أوربيتالين ذريين بالرأس أى يكون األوربيتاالن على فط واحد (8)

 -(: علل ملا يأتى )أذكر السبب العلمى(:2س)

 3BF   5PClال يمكن تطبيق نظرية الثمانيات على كل من جزئ  (1)

 تلك المتكونة من أوربيتاالت ذرية عادية.الروابط المتكونة من األوربيتاالت المهلنة تكون أقوى بكثير من  (2)

 اإليثيلين أنشط كيميائيا من الميثان. (3)

 الرابطة باى أضعف وسهلة الكسر بالنسبة للرابطة سيلما. (4)

 أول(/06)5 180تساوى  2H2Cفى جزئ  sp, spالزاوية بين األوربيتالين المهلنين  (5)

 الميثان.م دار الزاوية بين الروابط فى جزئ النشادر أقل مما فى جزئ  (6)

 -(: أكتب احلرف األجبدى لالختيار املناسب:4س)

 أول(/02)     املهجنة تكون ...... (sp)الزوايا بني أوربيتاالت  [1]
 5 109 /5)ج(     5 180)ب(   5 120)أ( 

 أول(/01)  ……لها الخصائص اآلتية ماعدا  sp)2(األوربيتاالت المهلنة  [2]

 120)ج( الزوايا بين األوربيتاالت   بالفراب)ب( تشكل هرم رباعى   3)أ( عددها 

 ثان(/01)   الروابط فى جزئ غاز امليثان تنتج من تداخل أوربيتاالت .... [3]

 (sp)مع  (s))ج(    sp)2(مع  (s))ب(  sp)3(مع  (s))أ( 

 ميكن حدوث التهجني بني أوربيتاالت املستويات الفرعية .... [4]

 3d, 5s)ج(     2p, 2s)ب(   4f, 3p)أ( 

 ……المهلن ينتج من تدافل  sp)3(األوربيتال  [5]

 (p)مع أوربيتال  (s))ب( أوربيتالين   (p)مع أوربيتالين  (s))أ( أوربيتال 

 (p)مع أوربيتال  (s))د( أوربيتال  (p)مع ثيثة أوربيتاالت  (s))ج( أوربيتال 

 ل(أو/95)   التهجني فى جزئ اإليثيلني فى ذرة الكربون يكون من النوع ....... [6]

    sp)3()ج(     sp)2()ب(    (sp))أ( 

 أسئلة تطبيقية

105° 

 4HCجزئ  3HNجزئ  O2Hجزئ 
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 ثان(/97)   التهجني فى ذرة الكربون فى جزئ امليثان يكون من النوع ....... [7]

 3(sp(d)د(   sp)3()ج(    sp)2()ب(    (sp))أ( 

 أول(/11)     ……بأنها  (sp)تتميز األوربيتاالت املهجنة  [8]

 )د( فطية االتلاه وعددها اثنين.  )ج( أوربيتالين.  االتلاه.)ب( فطية  )أ( ثيثة أوربيتاالت.

 ……عملية تهجني األوربيتاالت الذرية تتم خبلط  [9]

 )ب( أوربيتالين ذريين مختلفين لذرتين مختلفتين.  )أ( أوربيتالين ذريين متشابهين لنفس الذرة.

  جميع ما سبق.)د( احتمال  )ج( أوربيتالين ذريين مختلفين أو أكثر لنفس الذرة.

 ……الروابط بني ذرتى الكربون فى جزئ األسيتيلني تكون  [10]

 )ب( رابطة سيلما ورابطتين باى.    )أ( رابطتين سيلما ورابطة باى.

 روابط باى. 3)د(      روابط سيلما. 3)ج( 

 ثان(/00)  عندما تتداخل األوربيتاالت الذرية مع بعضها باجلنب تنشأ رابطة ...... [11]

 )د( تناس ية  )ج( فلزية   )ب( باى  سيلما)أ( 

 ……فى جزئ األسيتيلني نالحظ أن  [12]

 )أ( الرابطة بين ذرتى الكربون ثنائيةأ واحدة سيلما والثانية باى.

 باى. (2و)سيلما  (1))ب( الرابطة بين ذرتى الكربون ثيثيةأ 

 .sp)ج( تستخدم كل ذرة كربون ملموعة من هلين 

 )د( )ب  ج( صحيحة.

 ……فى جزئ األسيتلني يتم التداخل بني أوربيتاالت مهجنة من نوع  [13]

 2sp)ج(    3sp)ب(    sp)أ( 

 ……فى جزئ اإليثيلني تكون الروابط بني ذرتى الكربون  [14]

 يلما.)ج( رابطتين س )ب( رابطتين باى  )أ( رابطة سيلما ورابطة باى.

 )أكتب ما تعرفه عن( -(: ماذا يقصد بكل من:5س)

  2sp( تهلين 3)   ( النظرية اإللكترونية للتكافؤ2)  ( التهلين 1)

   ( نظرية األوربيتاالت اللزيئية.5) ( الرابطة باى 4)

 أول(/10) 19، 17، 6، 1)أ(، )ب(، )ج(، )د( أعدادها الذرية على التواىل  (: أربعة عناصر6س)

 ( ما الفئة التى تنتمى إليها )ج  د(1)

 ( باستخدام هذه العناصر كيف يمكنك تكوين:2)

 رابطة تساهمية قطبية( –رابطة تساهمية ن ية  –)رابطة أيونية 

عناادما تاارتبط ذرتااين ماان العنصاار )ب( مااع أربااع ذرات ماان ( اذكاار اساام المركاات الكيميااائى الناااتج ونااوع التهلااين 3)

 العنصر )أ(.

 -(: ما الفرق )قارن بني(:7س)

 نظرية رابطة التكافؤ ونظرية األوربيتاالت اللزيئية. -1

 أول(/99)  بين تهلين ذرات الكربون فى جزئ اإليثيلين وفى جزئ األسيتيلين  -2

 أول(/09)   اإليثين.نوع تهلين ذرة الكربون فى جزئ الميثان وجزئ  -3

 أول(/00)       روابط سيلما وروابط باى -4

 من حيث:  sp2(sp, sp ,3(األوربيتاالت المهلنة  -5

 عدد األوربيتاالت الدافلة فى التهلين. –الزوايا  –الشكل الفراغى 

 أول(/07)   )ن طتين ف ط مع مثال لكل منهما((: ما عيوب نظرية الثمانيات  7س)

 ثان(/08بالرسم ف ط كيف فسرت نظرية رابطة التكافؤ اإلرتباط فى جزئ فلوريد الهيدروجين. )وضح (: 8س)

 س(/10)     ( لويس وكوسل1) (: ما أهم إسهامات كل من:9س)

 -(: ما نوع الروابط املوجودة فى املواد اآلتية وعددها:10س)

 ( غاز اإليثيلين. 3)  ( غاز الميثان.2)  ( غاز األسيتيلين.1)
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 ( سلك من األلومنيوم.6) ( هيدروكسيد األمونيوم.5)   ( المار.4)

 (: اخرت من العمودين )ب(، )ج( ما يناسب العمود )أ(:11س)

 )ج( )ب( )أ(

 نظرية رابطة التكافؤ -1

 الرابطة سيلما -2

 الرابطة األيونية -3

تنشك من تدافل أوربيتالين ذريين  (أ)

 جنباً إلى جنت

 بنيت على نتائج ميكانيكا الكم (ب)

تمياااااال ذرات جميااااااع العناصاااااار  (ج)

للوصاااول إلاااى التركيااات الثماااانى 

ماعاااادا الهياااادروجين والليثيااااوم 

 والبريليوم

تنشاااك ماااان تاااادافل األوربيتاااااالت  (د)

 الذرية مع بعضها بالرأس.

تتكااااااون غالباااااااً بااااااين الفلاااااازات  (ه)

 واليفلزات

I-  اعتباااارت اللاااازئ كوحاااادة

 واحدة

II-  تكاااااااااااون األوربيتااااااااااااالت

 المتدافلة على فط واحد

III-  الرابطااااااة تفساااااار تكااااااوين

 التساهمية

IV-  تنشااااااااااك بااااااااااين الكلااااااااااور

والصااااوديوم فااااى كلوريااااد 

 الصوديوم

V-  تنتج من سحابة إلكتروناات

 التكافؤ الحرة

 نظرية رابطة التكافؤ تركيب جزئ امليثان مع الرسم. (: كيف فسرت12س)

 4CH – 4H2C – 2H2C         (: ما نوع األوربيتاالت اجلزيئية فى املركبات اآلتية:13س)

 . C6(: فى ذرة الكربون 41س)

 

 

 

 

 

 

 

 ما الذى يدل عليه كل شكل من األشكال الساب ة. (1)

 (.4(  )3ما اسم األوربيتاالت المهلنة فى األشكال ) (2)

 ( مع الهيدروجين.3اذكر اسم المركت الناتج من ارتباط الشكل ) (3)

( مااع الهياادروجين مااع كتابااة الصاايغة اللزيئيااة للمركاات 4اذكاار المركاات الناااتج ماان إرتباااط ذرتااين ماان الشااكل ) (4)

 الناتج؟ وما نوع الروابط اللزيئية المتكونة؟

 مع تصحي  اخلطأ:( ( أو )) (: ضع عالمة51س)

 ولويس وضع نظرية رابطة التكافؤ.استطاع كوسل  (1)

 فى جزئ الميثان غير متساوية. C – Hأطوال الروابط األربعة  (2)

 التهلين هو تدافل أوربيتالين لذرتين متلاوريتن لتكوين رابطة. (3)

 .3spتهلين كل من ذرتى الكربون فى جزئ األسيتلين هو من النوع  (4)

 فل أوربيتاالت الذرة.فسرت نظرية الثمانيات الرابطة التساهمية على أساس تدا (5)

تاانص نظريااة األوربيتاااالت اللزيئيااة علااى تاادافل جميااع األوربيتاااالت الذريااة فااى اللاازئ بككملااه لتكااوين  (6)

 أوربيتاالت جزيئية.

 (: عني العدد الكلى لروابط سيجما وروابط باى فى كل من املركبات اآلتية:61س)

(1 )2H2C  (2 )4Cl2C  (3 )Cl3CH 

 19,  17,  6   1 عناصر أعدادها الذرية على الرتتيب A, B, C, D (:71س)

 وضح كيف تستخدم هذه العناصر فى الحصول على مركت: (أ)

 ( تساهمى قطبى.3)  ( تساهمى ن ى.2)  أيونى. (1)

 اذكر اسم المركت ونوع التهلين الحادث عند ارتباط: (ب)

     

      

1s    [1]   

 

     

      

1s    [2]   

      

     

  [3] 

 

     

      

1s    [4]   
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 (A)مع أربع ذرات من  (B)ذرة من  (1)

 (A)مع أربع ذرات من  (B)( ذرتان من 3) (2)

 (A)مع ذرتين  (B)ذرتان من  (3)

 س(/11) األستيلين –فى كل من: الميثان  التهلين وقيمة الزواية بين األوربيتيت المهلنة (: اذكر نوع18س)

 أول(/11)   لويس وكوسل فى ت دم العلم. (: ما الدور الذى ساهم به19س)

 شكل اجلزئ الفراغى وعدد أزواج اإللكرتونات احلرة واملرتبطة.(: قارن بني كل زوجني مما يأتى من حيث 20س)

 3BF – 2SO]ب[    4CH – 2BeF]أ[ 

 4H2N(: أعد رسم تركيب جزئ اهليدرازين 21س)

]H]   1N, 7 الم ابل موضحاً عليه التوزيع الن طى ألزواج اإللكترونات )الحرة والمرتبطة(

                   

زوج حور موع كتابوة     (1)زوج ارتبواط و   (2) (: حدد الشكل الفراغى للجوزئ الوذى حيتووى علوى    22س)
 االختصار املعرب عنه.

 E2AX(: استنتج عدد كل من أزواج االرتباط والزواج احلرة وكذلك ترتيب أزواج اإللكرتونات للجزئ الذى له االختصار 23س)

 بالرسم التخطيطى بطريقة لويس النقطية كيفية ارتباط:(: وض  24س)

 ]NaCl .   Cl]17Na, 11الصوديوم مع الكلور لتكوين وحدة الصيغة  (1)

 ]3NH.                                   H]  1N, 7النيتروجين مع الهيدروجين لتكوين جزئ  (2)

 

 

 

أوربيتال به زوج حر من اإللكرتونات وتسمى الذرة املاحنة والثانية بها أوربيتال فارغ تتكون بني ذرتني إحداهما بها 
 وتسمى الذرة املستقبلة

حيث ال يختلف زوج اإللكترونات المكون للرابطتين إال من  تعتبر الرابطة التناس ية إحدى 

تساهمية يكون الذرتين المشاركتين بينما فى الرابطة التناس ية حيث المنشكأ فمصدر زوج اإللكترونات فى الرابطة ال

 يكون مصدر اإللكترونات هو الذرة المانحة.

  الذرة املاحنة:

 بها أوربيتال حيتوى على زوج من اإللكرتونات احلرة متنحها إىل ذرة أخرى بها أوربيتال فارغ

  الذرة املستقبلة:

 اإللكرتونات لتصل إىل الرتكيب الثابتبها أوربيتال فارغ ويلزمها زوج من 

 تمثل الرابطة التناس ية بسهم يتله من الذرة المانحة إلى الذرة المست بلة ملحوظة:

 عند ذوبان األمحاض فى املاء:  O3H+ : تكوين أيون اهليدرونيوم1مثال

 

 

 

 

      

 أيون هيدرونيوم                                                       

 .المانحةهى الذرة  : (O) ذرة األكسجني

 .هى الذرة المست بلة : (H) ذرة اهليدروجني

محاليلها المائية منفرداً ألنه ينلذب إلى زوج وبذلك ال يوجد أيون الهيدروجين الناتج من تكين األحماض فى 

 اإللكترونات الحر الموجود على ذرة األكسلين ألحد جزيئات المار ويرتبط مع جزئ المار برابطة تناس ية.

 الرابطة التناسقية

H H 
H H N N 

+ 

H H + 
+ O – H 

    H 

 

O – H 

    H 
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+ : تكوين أيون األمونيوم2مثال
 4NH  :عند ذوبان النشادر فى املاء 

 

 

 

 

 

                       

 أيون أمونيوم                                             

 المانحةهى الذرة  : (N) ذرة النيرتوجني

 ةهى الذرة المست بل : (H) ذرة اهليدروجني

 أمثلة متنوعة:

 OH4NH[ ما نوع الروابط فى جزئ هيدروكسيد األمونيوم 1]

 احلل:ثالثة أنواع هى:

 )أ( تساهمية قطبية بين النيتروجين والهيدروجين.

 )ب( تناس ية بين النيتروجين وأيون الهيدروجين.

 .وملموعة األمونيوم د)ج( أيونية بين ملموعة الهيدروكسي

  Cl 4NHاألمونيوم [ ما عدد وأنواع الروابط فى جزئ كلوريد2]

 احلل:ثالثة أنواع هى:

 )أ( تساهمية قطبية بين النيتروجين والهيدروجين.

 .الموجت )ب( تناس ية بين النيتروجين وأيون الهيدروجين

 .وأيون الكلوريد د)ج( أيونية بين ملموعة الهيدروكسي
 عددها مخسة:

 يونية.)ج( واحدة أ  )ب( واحدة تناس ية.  )أ( ثيثة تساهمية قطبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تتكون عندما تقع ذرة اهليدروجني بني ذرتني هلما سالبية كهربية عالية حيث تكون ذرة 
اهليدروجني مع أحدهما رابطة تساهمية قطبية ومع األخرى رابطة هيدروجينية فتعمل 

 )جسر( تربط اجلزيئات معًاذرة اهليدروجني كقنطرة 

 تتكون الروابط الهيدروجينية بسبت وجود ال طبية فى المركبات

 الرابطة الهيدروجينية أضعف وأطول من الرابطة التساهمية. •

 

 

 

 

 

 

 الرابطة اهليدروجينية

رابطة تنشأ بني ذرة هيدروجني مرتبطة فى  الرابطة اهليدروجينية:
مع زوج من  [(F-H) ,(O-H) ,(N-H)]رابطة قطبية مثل 

اإللكرتونات احلرة لذرة أخرى مرتبطة سالبيتها الكهربية مرتفعة مثل 
(N, O, F) 

 ثانيًا: الروابط الفيزيائية

+ 
H 

H + 
+ H – N – H 

       H 

 

H – N – H 

       H 
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 -مثال: الروابط اهليدروجينية فى املاء:
 رابطة هيدروجينية …… 

 رابطة تساهمية ــ 

 

 -مثال: الروابط اهليدروجينية فى فلوريد اهليدروجني:
 -مالحظات:

 تزداد قوة الرابطة الهيدروجينية: •

 كلما زاد الفرق فى السالبية الكهربية بين العنصر والهيدروجين.]أ[ 

 الرابطة الهيدروجينية على است امة واحدة مع الرابطة التساهمية ال طبية.]ب[ عندما ت ع 

 O2Hالتى بين جزيئات و HFات ئمثال: الروابط الهيدروجينية بين جزي

 مركبات قطبية تذوب فى المذيبات ال طبية مثل المار. •

 أشكال املركبات ذات الروابط اهليدروجينية:

 خمتلفة:فى أشكال جزيئاتها تكون  •
 فى املاء فى فلوريد اهليدروجني

 شبكة مفتوحة خط مستقيم أو حلقة مغلقة
 

 -م(:5 100تأثري الرابطة اهليدروجينية على درجة غليان املاء )
( إذا تمت الم ارنة ماع كبريتياد الهيادروجين وكتلتاه 18تعتبر هذه الدرجة مرتفعة جداً بالنسبة للكتلة اللزيئية للمار )

 م.5 61-( والذى يغلى عند 34اللزيئية )

( مماا ياؤدى إلاى أن 2,1( أعلاى مان الهيادروجين )3,5والسبت فى ذلك هاو أن ذرة األكسالين لهاا ساالبية كهربياة )

يصبح جزئ المار قطبى حيث تحمل ذرة األكسلين شحنة سالبة جزئية بينماا تحمال ذرتاا الهيادروجين شاحنة موجباة 

شاااحنة علاااى األكسااالين والهيااادروجين  تتلااااذب جزيئاااات الماااار ماااع بعضاااها باااالروابط جزئياااة. ونتيلاااة إلفاااتيف ال

 الهيدروجينية

 ويرجع ارتفاع درجة غليان المار إلى أن الطاقة الحرارية تستغل فى كسر الروابط الهيدروجينية بين جزيئات المار.

 

 

 

 

هذه الشبكة لكل فلز شبكة بلورية لها شكل معين تترتت فى 

أيونات الفلز الموجبة أما إلكترونات مستوى الطاقة الخارجى 

لكل ذرة فتتلمع معاً مكونة سحابة إلكترونية حرة الحركة تربط 

 هذا التلمع الكبير بين األيونات الفلزية الموجبة.

 الرابطة الفلزية  تعريف

تنتج من سحابة إلكرتونات التكافؤ احلرة التى تقلل من قوى التنافر بني 
 فى الشبكة البلوريةاملوجبة  الفلزأيونات 

 -مالحظات:

 كلما زادت إلكترونات التكافؤ زادت قوة الرابطة الفلزية.و •

 وكلما زادت الرابطة الفلزية زادت الصيبة وارتفعت درجة االنصهار. •

 المسئولة عن التوصيل الحرارى والكهربى للفلزات.إلكترونات التكافؤ هى  •

 

 

      H                       H 

F           F          F 

                   H 

 الرابطة الفلزية

            −2   +     −2    +  

             O      H        O      H 

+  H          +  H 



 الكيمياء للصف الثانى الثانوى

 

 Mr. Hossam Sewify سلسلة احلسام فى الكيمياء 21

 إلكترونااات للتكااافؤ بينمااا الصااوديوم 3ألن األلومنيااوم بااه  Na11أكثاار صاايبة ماان الصااوديوم   Al13األلومنيااوم  •

 يحتوى على إلكترون واحد للتكافؤ.

 

 

 

 -(: أكتب املصطل  )املفهوم( العلمى الدال على العبارات اآلتية:1س)

 ثان(/08)     رابطة يكون فيها زوج اإللكترونات مصدره ذرة واحدة (1)

رابطة كيميائية تتكون من ذرتين إحداهما بها زوج من اإللكترونات الحارة واألفارى بهاا أوربيتاال فاارب يسات بل  (2)

 أول(/03)        هذا الزوج من اإللكترونات. 

 أيون يتكون من ارتباط جزئ مار مع أيون هيدروجين. (3)

 أيون يتكون من ارتباط جزئ نشادر مع أيون هيدروجين. (4)

 ئولة عن ارتفاع درجة غليان المار.رابطة مس (5)

رابطة تنتج من سحابة إلكترونات التكافؤ الحرة التى ت لل من قوى التنافر بين أيونات الفلز الموجباة فاى الشابكة  (6)

 أول(/07)           البلورية.

 -(: علل ملا يأتى )أذكر السبب العلمى(:2س)

 ثان(/07)        درجة غليان المار مرتفعة نسبياً. (1)

 عتبر الروابط التناس ية نوعاً من الروابط التساهمية.ت (2)

 أول(/07)   ال يوجد أيون الهيدروجين الناتج من تكين األحماض فى محاليلها المائية (3)

 .NH)4(+تكوين رابط تناس ية فى أيون األمونيوم  (4)

 يحتوى أيون الهيدرونيوم على نوعين من الروابط. (5)

 أفرى هيدروجينية.روابط تناس ية و يمكن للزئ المار تكوين (6)

 م(.5 61-م( بينما يغلى كبريتيد الهيدروجين فى )5 100المار يغلى فى ) (7)

 درجة غليان النشادر أعلى من درجة غليان الميثان. (8)

 تعتمد قوة الرابطة الفلزية على عدد إلكترونات التكافؤ. (9)

 ثانK19      (09/)أكثر صيبة من البوتاسيوم  Ca20الكالسيوم  (10)

 أول11(    (05/)(Naأكثر صيبة من فلز الصوديوم  )Al)13فلز األلومنيوم  (11)

 -(: اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتى، ثم فسر سبب اختيارك:3س)

 أول(/05)  …( عند تكوين أيون األمونيوم يرتبط جزئ النشادر مع البروتون لتكوين رابطة1)

 )د( فلزية  تساهمية)ج(    )ب( تناس ية  )أ( أيونية

 -(: أكتب احلرف األجبدى لالختيار املناسب:4س)

 أول(/09)   الروابط فى جزئ هيدروكسيد األمونيوم تكون ..... [1]
 )د( جميع ماسبق  )ج( أيونية   )ب( تناس ية. )أ( تساهمية قطبية.

 الرابطة فى أيون اهليدرونيوم .... [2]
ً )د  )ج( تناس ية   )ب( تساهمية  )أ( أيونية  ( ب   ج معا

 …تتكون الرابطة التناسقية بني ذرتني  [3]
 )أ( أحداهما مانحة إللكترون واألفرى تت بل هذا اإللكترون.

 إلكرتونات التكافؤ توزيعه اإللكرتونى الفلز
 (سهالصالبة على مقياس )مو
mohs scale) ) درجة اإلنصهار 

11Na 2, 8, 1 1 0.5 98 لين ℃ 

12Mg 2, 8, 2 2 2.5 650 طرى ℃ 

13Al 2, 8, 3 3 2.75 660 صلت ℃ 

 أسئلة تطبيقية
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 )ب( كل منها مانحة لإللكترونات.

 )ج( إحداهما مانحة لزوج من اإللكترونات الحر واألفرى تت بل هذا الزوج.

 ب معاً.  )د( ج

 .توجد روابط هيدروجينية بني جزيئات .... [4]
 HF)د(   NaH)ج(    4CH)ب(   2CaH)أ( 

 أول(/10)   الروابط اهليدروجينية تكون أقوى ما ميكن بني جزيئات ..... [5]

 HI)د(   HCl)ج(    HBr)ب(    HF)أ( 

 ال ترتبط جزيئات ....... بروابط هيدروجينية. [6]
 O2H)د(   S2H)ج(    HF)ب(   3NH)أ( 

 أول(/04)      ......الروابط بني جزيئات املاء تكون  [7]
 )د( هيدروجينية  )ج( تناس ية  )ب( تساهمية قطبية )أ( تساهمية ن ية 

 ……الروابط التى توجد فى عينة من املاء روابط  [8]
 )ب( تساهمية ف ط   )أ( هيدروجينية ف ط.

 )د( تساهمية قطبية وهيدروجينية.  )ج( تساهمية وهيدروجينية.

 …اإللكرتونية املكونة من إلكرتونات التكافؤ احلرة بأيونات الفلز املوجبة تتكون رابطة عندما حتيط السحابة  [9]
 )د( هيدروجينية.  )ج( فلزية.  )ب( تناس ية )أ( أيونية.

 ……املركب الذى حيتوى على روابط تساهمية وأيونية وتناسقية معًا هو  [10]
 4CCl)د(   2MgCl)ج(   Cl4NH)ب(  KCl)أ( 

 تساوى( من الرابطة التساهمية. –أقصر من  –)أطول من  ……الرابطة اهليدروجينية  [11]

 اجلزئ الذى ميكنه تكوين رابطة تناسقية هو ......... [12]
 

 )د(    )ج(    )ب(    )أ( 

 

 بني جزيئات ........... )فسر سبب اختيارك(الروابط اهليدروجينية تكون أقوى ما ميكن  [13]
 HI)د(   HBr)ج(   HCl)ب(    HF)أ( 

 أى املركبات التالية ال تتكون روابط هيدروجينية ..........[14]
 3CH-O-3CH)د(   3NH)ج(   HF)ب(   O2H)أ( 

+فى أيون األمونيوم  [15]
4NH  تكون… … … 

 مست بلة.ذرة الهيدروجين مانحة وذرة النيتروجين  (أ)

 ذرة النيتروجين مانحة وأيون الهيدروجين مست بل. (ب)

 النيتروجين أيون سالت والهيدروجين أيون موجت. (ج)

 كل روابط الهيدروجين األربعة مع النيتروجين تتكون بطري ة واحدة. (د)

 )أكتب ما تعرفه عن( -(: ماذا يقصد بكل من:5س)

   الهيدروجينية.( الرابطة 2)   أول(/01( الرابطة التناس ية )1)

 ثان(/95) الرابطة التساهمية والرابطة التناس ية   -(: ما الفرق )قارن بني(:6س)

 -(: ما نوع الروابط املوجودة فى املواد اآلتية وعددها:7س)

 ( سلك من األلومنيوم.3) ( هيدروكسيد األمونيوم.2)   ( المار.1)

 ( كلوريد أمونيوم5)  ( أيون الهيدرونيوم4)

 

 

 

 

H:H 

.. 

H:N:H 
.. 
H 

H 
.. 

H:N:H 
.. 
H 

H:C::C:H :: 
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 (: ختري من اجملموعة )ب( ما يناسبه من اجملموعة )أ(:8س)

(1) 

 )ب( )أ(

a. .رابطة أيونية 

b. .عملية التهلين 

c. .الرابطة سيلما 

d.  أياااااااااااااااااااااااااااااااااون

 الهيدرونيوم.

e.  قااااااااوة الرابطااااااااة

 الفلزية.

 لها تكثير على درجة إنصهار وغليان الفلز. -1

 روابط تساهمية ورابطة تناس ية. 3يحتوى على  -2

العناصر التى يكون فرق السالبية الكهربياة بينهاا أكبار مان تتم بين ذرات  -3

1,7 

 تنشك من تدافل األوربيتاالت الذرية بالرأس. -4

 تنشك من تدافل األوربيتاالت الذرية باللنت. -5

 دمج بين أوربيتاالت الذرة الواحدة المت اربة مع بعضها فى الطاقة. -6

(2) 

 )ب( )أ(

 الرابطة الهيدروجينية. -1

رابطااااااااااااااة نظريااااااااااااااة  -2

 األوربيتاالت اللزيئية.

  

الرابطااااااااة التساااااااااهمية  -4

 ال طبية.

 تحدث بين ذرتين مختلفتين فى السالبية الكهربية. -1

تحاادث عنااد إرتباااط ذرة هياادروجين مااع ذرتااين لهااا سااالبية كهربيااة  -2

 عالية.

 تحدث عندما يكون األوربيتاالت المتدافلة على فط واحد. -3

 وربيتاالت الذرية.يحدث التدافل بين جميع األ -4

 يحدث التهلين بين بعض األوربيتاالت الذرية. -5

 تحدث عندما يكون األوربيتالين المتدافلين متوازيين. -6

(3) 

 )ب( )أ(

 الرابطة باى. -1

الرابطة التسااهمية  -2

 ال طبية.

 التهلين. -3

 الرابطة األيونية. -4

 الذرة المانحة. -5

 الرابطة سيلما. -6

 الرابطة الفلزية. -7

 المست بلة.الذرة  -8

 تتكون من تدافل األوربيتاالت الذرية رأس بالرأس. (أ)

عملية فلط أو دمج بين أوربيتاالت الاذرة الواحادة المت ارباة مان بعضاها  (ب)

 فى الطاقة.

 تتكون بين عنصر فلزى وآفر ال فلزى. (ج)

رابطااة تنااتج ماان السااحابة اإللكترونيااة المتكونااة ماان تلمااع إلكترونااات  (د)

 سطح الفلز.التكافؤ الحرة الموجودة على 

 1.7الفرق فى السالبية الكهربية بين العناصر المرتبطة أعلى من  (ه)

 ذرة تحمل زوج من اإللكترونات الحرة. (و)

 تحتوى على أوربيتال فارب ذو طاقة مناسبة ليت بل زوج اإللكترونات. (ز)

 تتكون من تدافل األوربيتاالت الذرية جنباً باللنت. (ح)

 احلصول على أيون اهليدرونيوم. (: وض  باملعادلة9س)
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  اجملموعات املنتظمة
 هى اجملموعات التى تتدرج بها اخلواص تدرجًا منتظمًا ال يوجد فى العناصر االنتقالية

 -تشمل عناصر: -العناصر املمثلة:

 [(2A) ,(1A)]فى الملموعتان  (s)الفئة  (1)

 [(7A) ,(6A) ,(5A) ,(4A) ,(3A)]فى الملموعات  (p)الفئة  (2)

 

 

 

 

 مثال: عناصر اجملموعة األوىل )األقالء(
علاى مركباات الصاوديوم والبوتاسايوم ون لهاا األوربياون لتصابح هاذه التسامية ” ال لاى“أطلق علمار المسالمين اسام 

“alkali” 

 العنصر الرمز التوزيع اإللكرتونى

[2He] 2s1 2, 1 3Li الليثيوم 

[10Ne] 3s1 2, 8, 1 11Na الصوديوم 

[18Ar] 4s1 2, 8, 8, 1 19K البوتاسيوم 
[36Kr] 5s1 2, 8, 18, 8, 1 37Rb الروبيديوم 
[54Xe] 6s1 2, 8, 18, 18, 8, 1 55Cs السيزيوم 
[86Rn] 7s1 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 87Fr الفرانسيوم 

 -وجودها فى الطبيعة:
 يحتل الترتيت السادس من حيث االنتشار فى ال شرة األرضية. -[ الصوديوم:1]

(NaCl)املل  الصخرى  أهم خاماته:

 يحتل الترتيت السابع من حيث االنتشار فى ال شرة األرضية. -[ البوتاسيوم:2]

 كلوريد البوتاسيوم فى ماء البحر.   أهم خاماته:
O]2H.62[KCl.MgClرواسب الكارناليت

 كلوريد ماغنسيوم وكلوريد بوتاسيوم()عبارة عن 

 نادرة الوجود. -[ ب ية فلزات الملموعة:3]

 دقي ة( 20عمر النصف له عنصر مشع ) -[ الفرانسيوم:4]

 صفاته تشبه السيزيوم( –كناتج إلنحيل عنصر األكتنيوم  1946)أكتشف سنة 

 )4He2(للسيم ألفا   )227Ac89( ينتج من ف د عنصر األكتنيوم

89Ac227  87Fr223 + 2He4 

 

 

 

 -ويرتتب على ذلك ما يلى: ns)1(]أ[ تتميز بوجود إلكرتون واحد فى مستوى الطاقة األخري  
 كل عنصر منها تبدأ به دورة جديدة فى اللدول الدورى الحديث. (1)

 (s)أواًل: عناصر الفئة 

 عامةاخلواص ال
 

 الرابعالباب  العناصر املمثلة فى بعض اجملموعات املنتظمة
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 (.1عدد تككسدها فى مركباتها )+ (2)

 التكافؤ ولذلك فتن.نشطة كيميائيا لسهولة ف د إلكترون  (3)

 قيم جهد تأينها األول تعترب من أقل قيم جهد تأين مجيع العناصر املعروفة. •
 بينما قيم جهد تأينها الثانى كبري جدًا ألنه يتسبب فى كسر مستوى طاقة مكتمل. •

 معظم مركباتها أيونية وكل أيون يشبه تركيت الغاز النبيل الذى يسب ه فى اللدول الدورى. (4)

 مختزلة قوية جداً.عوامل  (5)

أكثر الفلزات ليونة وأقلها درجة إنصهار وغليان لضعف الرابطة الفلزية بسبت وجود إلكترون واحاد فاى غايف  (6)

 التكافؤ.
 ]ب[ أكرب الذرات املعروفة حجما فى اجلدول الدورى كل فى الدورة اخلاصة به. 

 -ذلك ما يلى: ويزداد الحلم الذرى فى الملموعة بزيادة العدد الذرى ويترتت على

 -زيادة نصف قطر الذرة: (1)

 يؤدى إىل تقليل ارتباط إلكرتون التكافؤ بنواة الذرة وجيعل فقده سهاًل. •
 تعترب أعلى الفلزات إجيابية كهربية ونشاط كيميائى. •

كبر أحلام ذراتها وصغر جهد تكينها يؤدى إلى استخدامها فى الخييا الكهروضوئية كما فى البوتاسيوم  (2)

 حيث يسهل تحرر إلكترونات من سطح الفلز عند تعرضها للضور.والسيزيوم 
  -الظاهرة الكهروضوئية:

 هى ظاهرة حترر إلكرتونات من سط  بعض املعادن عند تعرضها للضوء.
 قلة كثافتها. (3)

 صغر سالبيتها الكهربية ولذلك تكون روابط أيونية قوية. (4)
 مستويات طاقة أعلى فإنها تعطى األلوان املميزة هلذه العناصر.]ج[ عند إثارة إلكرتونات ذرات هذه العناصر إىل 

 الكشف اجلاف: )كشف اللهب(
 يغمس سلك من البيتين فى حمض الهيدروكلوريك المركز لتن يته. (1)

  يغمس السلك فى الملح الملهول ويعرض للهت بنزن غير المضىر. (2)

 يكتست اللهت اللون المميز لكاتيون العنصر. (3)

 السيزيوم البوتاسيوم الصوديوم الليثيوم العنصر

 أزرق بنفسلى  بنفسلى فاتح أصفر ذهبى قرمزى اللون املميز

 تحفظ تحت هيدروكربونات سائلة مثل الكيروسين لعزلها عن الهوار والرطوبة. ]د[ بسبب نشاطها الكيميائى

 
 
 
 تصدأ فى الهوار وتف د بري ها لتكوين األكاسيد.  -[ مع اهلواء اجلوى:1]

 يتحد معه مكوناً نيتريد الليثيوم  -[ الليثيوم مع النيرتوجني:2]

6Li + N2    2Li3N 

 ثم يتفاعل نيتريد الليثيوم مع المار ويعطى هيدروكسيد الليثيوم والنشادر

Li3N + 3H2O  3LiOH + NH3 

  -[ مع املاء:3]
ولذلك تحل محل هيدروجين المار واألحماض مع انطيق تعترب أنشط الفلزات املعروفة وحتتل قمة السلسلة الكهروكيميائية: 

 طاقة حرارية تؤدى إلى اشتعال الهيدروجين المتصاعدأ 
 لذلك ال يستخدم املاء فى إطفاء حرائق الصوديوم.

2Na + 2H2O  2NaOH + H2 + طاقة 

 تحل محل هيدروجين الحمض ويكون التفاعل عنيفاً. -األمحاض:[ مع 4]

2Na + 2HCl 
  

2NaCl + H2 

 اخلواص الكيميائية
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  -[ مع األكسجني:5]
 ينتج ثالثة أنواع من األكاسيديتض  تدرج نشاط عناصر اجملموعة األوىل عند تفاعلها مع األكسجني حيث 

 (2–يعطى األكسيد العادى )عدد تككسد األكسلين  مع الليثيوم:

4Li + O2 
Heat

   2Li2O أكسيد الليثيوم 

 

 (1–يعطى فوق أكسيد الصوديوم )عدد تككسد األكسلين  مع الصوديوم:

2Na + O2 
Heat

   Na2O2 فوق أكسيد الصوديوم  

 

 ½( –يعطى السوبر أكسيد )عدد تككسد األكسلين  بيديوم والسيزيوم:ومع البوتاسيوم والر

K + O2   
Heat

   KO2          سوبر أكسيد البوتاسيوم 

 

 استخدام سوبر أكسيد البوتاسيوم:
 أكسيد الكربون ويعطى األكسجني.يستخدم فى تنقية جو الغواصات والطائرات من ثانى 

4KO2 + 2CO2  CuCl2 / 2  عامل حفازK2CO3 + 3O2 

 مركبات فوق األكسيد عوامل مؤكسدة قوية:
 حيث تتفاعل مع املاء واألمحاض وتعطى فوق أكسيد اهليدروجني

Na2O2 + 2H2O   2NaOH + H2O2 

Na2O2 + 2HCl   2NaCl + H2O2 
 عوامل مؤكسدة قوية:مركبات سوبر األكسيد 

 :حيث تتفاعل مع املاء واألمحاض وتعطى فوق أكسيد اهليدروجني وأكسجني
2KO2 + 2H2O   2KOH + H2O2 + O2 

2KO2 + 2HCl   2KCl + H2O2 + O2 

 -مالحظات:
 محسوبة.بتذابة الفلز فى غاز النشادر المسال ثم إضافة األكسلين بكميات يتم  :حتضري األكاسيد العادية

 .O2Naمثل  O) 2(Xاألكسيد المثالى لهذه العناصر هو األكسيد العادى •

 أكاسيد األقير أكاسيد قاعدية قوية تتفاعل مع المار منتلة أقوى ال لويات ماعدا أكسيد الليثيوم. •

 يتكون هيدريد الفلز  -[ مع اهليدروجني:6] 

2Li + H2
 

  2LiH                      هيدريد الليثيوم 

2Na + H2
 

  2NaH                   هيدريد الصوديوم 

 تتفاعل مع المار وينطلق غاز الهيدروجين.اهليدريدات مواد خمتزلة: •

LiH + H2O   LiOH + H2 

 عند المصعد. الهيدروجينتحلل كهربياً ويتصاعد مصهورها ي :اهليدريدات مركبات أيونية •

 (1-) فيها عدد تأكسد اهليدروجني •

 يكون التفاعل مصحوباً بانفلار وتتكون هاليدات أيونية شديدة الثبات. -[ مع اهلالوجينات:7] 

2Na + Cl2   2NaCl 

2K + Br2   2KBr 

 تتحد مع الكبريت والفوسفور -[ مع الالفلزات األخرى:8]

2Na + S   Na2S           كبريتيد صوديوم 

3K + P   K3P            فوسفيد بوتاسيوم 

-2أيون فوق األكسيد 
2O 

 O-2أيون األكسيد 

-1أيون سوبر األكسيد 
2O 
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 -[ أثر احلرارة على األمالح األكسجينية لألقالء:9]
 م5 1000ال تنحل بالحرارة ماعدا كربونات الليثيوم ينحل عند  مجيع كربونات األقالء -1

Li2CO3 
 1000 oc

 Li2O + CO2 

 تنحل انحيالً جزئياً إلى نيتريت الفلز واألكسلين. مجيع نرتات األقالء -2

2NaNO3 
Heat 

 2NaNO2 + O2 
 -مالحظات:

 انفلار شديد لذلك تستخدم فى صناعة البارود نترات البوتاسيوميصاحت انحيل  •

 فى صناعة البارود ألنها مادة متميعةأ تمتص الرطوبة من اللو وتذوب فيه. نترات الصوديومال تستخدم  •

 استخالص فلزات اإلقالء من خاماتها
أقوى العناصر المختزلة المعروفة بسابت قادرتها الكبيارة علاى ف اد اإللكتروناات ولاذلك ال  1Aعناصر الملموعة  •

 وتوجد فى شكل مركبات أيونية.توجد فى الطبيعة بشكل منفرد 

 .من مصهور هاليداتها فى وجود بعض المواد الصهارة الكهربى فى تحضير هذه العناصر التحليلستخدم ي •

2Na+ + 2e-        2Na )عند المهبط )الكاثود 

2Cl-   Cl2 + 2e- )عند المصعد )األنود 
 

 

 

 

 

 -أهم خواصه:
 له تكثير كاِو على الللد.[ 2]    مركت أبيض متميع.[ 1]

 يذوب فى المار مكوناً محلوالً قلوياً وذوبانه طارد للحرارة.[ 3]

 مع األمحاض مكونًا ملح الصوديوم للحمض واملاء.

 -مع محض اهليدروكلوريك: •
NaOH + HCl    NaCl + H2O 

 -مع محض الكربيتيك: •
2NaOH + H2SO4   Na2SO4 + 2H2O 

  -أهم استخداماته:
 تنقية البرتول من الشوائب احلامضية.[ 2] احلرير الصناعى( –الورق  –يدخل فى صناعة: )الصابون [ 1]

 -الكشف عن الشقوق القاعدية )الكاتيونات(:[ 3]

 -:Cu)2+(]أ[ الكشف عن كاتيون النحاس 
 

 

 

CuSO4 + 2NaOH    Cu(OH)2   + Na2SO4 

 )هيدروكسيد نحاس( راست أزرق                                                                      

 -يسود بالتسخين لتكون أكسيد النحاس األسود: 2Cu(OH)الراست األزرق 

Cu(OH)2 
 Heat 

 
  CuO + H2O 

 

 أشهر مركبات الصوديوم

 NaOH[ هيدروكسيد الصوديوم 1]

 هيدروكسيد النحاسراسب أزرق من   حملول املل  + حملول هيدروكسيد الصوديوم
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 -:Al)3+( ]ب[ الكشف عن كاتيون األلومنيوم
 

 

 

AlCl3 + 3NaOH   Al(OH)3    + 3NaCl 

 راست أبيض                                                                        

متردد فتنه يذوب فى وفرة من هيدروكسيد الصوديوم لتكون ميتا ألومينات  Al(OH))3(وألن هيدروكسيد األلومنيوم 

 الذى يذوب فى المار. NaAlO)2(الصوديوم 

Al(OH)3 + NaOH   NaAlO2 + 2H2O 

 

 

 

 

 O2H 10. 3CO2Naوصيغتها:  صودا الغسيلالملح المتهدرت منها يسمى 

 -التحضري:
 -املعمل:( فى 1)

 بتمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى محلول هيدروكسيد الصوديوم السافن. •

 يترم المحلول يبرد تدريليا حيث تنفصل بلورات كربونات الصوديوم. •

2NaOH + CO2    Na2CO3 + H2O 

 -( فى الصناعة )طريقة سولفاى(:2)
كلوريااد الصااوديوم فيتكااون بيكربونااات إماارار غاااز النشااادر وثااانى أكساايد الكربااون فااى محلااول مركااز ماان  •

 الصوديوم.

NH3 + CO2 + H2O +NaCl   NaHCO3 + NH4Cl 

 تنحل بيكربونات الصوديوم بالتسخين إلى كربونات صوديوم ومار. •

2NaHCO3 
    Heat Na2CO3 + H2O + CO2 

 -أهم خواصها:
 مسحوق أبيض يذوب بسهولة فى المار ومحلوله قاعدى التكثير. -1

 دون أن تتفكك عند تسخينها.تنصهر  -2

 تتفاعل مع األحماض ويتصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون )افتبار الحامضية(. -3

Na2CO3 + 2HCl   2NaCl + H2O + CO2 

   -أهم االستخدامات:
  صناعة النسيج. -3  صناعة الورق. -2   صناعة الزجاج. -1

ذائباة فاى الماار حياث تتفاعال معهماا مكوناة  Ca2+Mg ,+2 إزالة عسار الماار المساتديم النااتج عان وجاود أمايح -4

 كربونات كالسيوم وماغنسيوم ال يذوبان فى المار فيزول العسر.

Na2CO3 + CaCl2   2NaCl + CaCO3 

Na2CO3 + MgSO4   Na2SO4 + MgCO3 

 

 

 

 بيزما الدم والمحاليل المحيطة بخييا اللسم.توجد فى  ]أ[ أيونات الصوديوم:

 :هلا دور فى العمليات احليوية
 ألنها تكون الوسط اليزم لن ل المواد الغذائية كالللوكوز واألحماض األمينية.

 3CO2Na[ كربونات الصوديوم 2]

 راسب أبيض من هيدروكسيد األلومنيوم  حملول املل  + حملول هيدروكسيد الصوديوم

 الدور الكيميائى احليوى للصوديوم والبوتاسيوم
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 الخضروات فاصة الكرفس واللبن ومنتلاتهاملصادر الطبيعية للصوديوم: 

 من أكثر األيونات وجوداً فى الخلية. ]ب[ أيونات البوتاسيوم:

 تخليق البروتينات التى تحكم التفاعل الكيميائى فى الخلية. هلا دورها فى: 

 عملية أكسدة الللوكوز فى الخلية إلنتاج الطاقة اليزمة لنشاطها.

 واللبن والبيض والخضروات والحبوب. اللحوم املصادر الطبيعية للبوتاسيوم:

 

 

 

 

 {اجملموعة اخلامسة عشر} (A)مثال: عناصر اجملموعة اخلامسة 
 العنصر الرمز التوزيع اإللكرتونى

[2He] 2s2, 2p3 2, 5 7N النيتروجين 

[10Ne] 3s2, 3p3 2, 8, 5 15P الفوسفور 

[18Ar] 4s2, 3d10, 4p3 2, 8, 18, 5 33As الزرنيخ 

[36Kr] 5s2, 4d10, 5p3 2, 8, 18,18, 5 51Sb األنتيمون 

[54Xe] 6s2, 4f14, 5d10, 6p3 2, 8, 18, 32, 18, 5 83Bi البزموت 

 -وجودها فى الطبيعة:
 حلم الهوار اللوى. 4/5يمثل  -[ النيتروجين:1]

 األكثر انتشاراً فى ال شرة األرضية. -[ الفوسفور:2]
   -أهم خامات الفوسفور:

PO3Ca)4(2الكالسيوم الصخرىفوسفات 

PO 3. Ca2CaF)4(2األباتيت

 )األباتيت عبارة عن مل  مزدوج لفوسفات كالسيوم وفلوريد كالسيوم(
  -[ فامات الزرنيخ واألنتيمون والبزموت هى:3]

As2S3 Sb2S3 Bi2S3 
 كبريتيد بزموت كبريتيد أنتيمون كبريتيد زرنيخ

 

 

 

 -التدرج فى الصفة الفلزية والالفلزية:[ 1]
 تزداد الصفة الفلزية وت ل الصفة اليفلزية بزيادة العدد الذرى

 البزموت الزرنيخ واألنتيمون  النيرتوجني والفوسفور

 فلز أشباه فلزات الفلزات

 البزموت قدرته على التوصيل الكهربى ضعيفة. -ملحوظة:

 -العنصر:[ عدد الذرات فى جزئ 2]
 2Nاللزىر يتكون من ذرتين  فى النيتروجين: •

  الفوسفور والزرنيخ واألنتيمون: •

 P4, As4Sb ,4اللزىر فى الحالة البخارية يتكون من أربع ذرات 

  2Biاللزىر فى الحالة البخارية يتكون من ذرتين  فى البزموت: •

 (p)ثانيًا: عناصر الفئة 

 العامةاخلواص 
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تكتست ثيثة إلكترونات عن طريق المشاركة أو تف د فمسة ( ألنها أما أن 5إلى + 3-تتراوح من ) [ أعداد التأكسد:3]

 إلكترونات.
  -مالحظات:

 أكبر عدد تككسد ال يتعدى رقم الملموعة. •

أكباار ماان  للنيتااروجينأ ألن السااالبية الكهربيااة سااالت عاادد تككسااد النيتااروجين فااى المركبااات الهيدروجينيااة •

 .للهيدروجينالسالبية الكهربية 

أكبار مان الساالبية  لألكسالينأ ألن السالبية الكهربية موجت فى المركبات األكسلينيةعدد تككسد النيتروجين  •

 .للنيتروجينالكهربية 
 مثال: أعداد التأكسد للنيرتوجني

 عدد التأكسد الصيغة املركب عدد التأكسد الصيغة املركب

 N2O +1 أكسيد النيرتوز NH3 -3 النشادر

 NO +2 أكسيد النيرتيك  N2H4 -2 اهليدرازين

 NH2OH -1 هيدروكسيل أمني
ثالث أكسيد 
 N2O3 +3 النيرتوجني

 صفر N2 النيرتوجني
ثانى أكسيد 
 النيرتوجني

N2O4 

NO2 
+4 

خامس أكسيد  
 N2O5 +5 النيرتوجني

 -[ ظاهرة التآصل:4]
 الكيميائيةوجود العنصر فى عدة صور ختتلف فى خواصها الفيزيائية وتتفق فى اخلواص 

 تفسري حدوث ظاهرة التآصل
 ترجع ظاهرة التآصل إىل وجود العنصر فى أكثر من شكل بلورى خيتلف كل شكل عن اآلخر فى ترتيب الذرات وفى عددها.

 تتميز به اليفلزات الصلبة. •

 ال توجد فى النيتروجين ألنه غاز. •

 ال توجد فى البزموت ألنه فلز. •

 التآصليةالصورة  العنصر

 شمعى أبيض / أحمر / بنفسلى الفوسفور

 أسود / رمادى / شمعى أصفر الزرنيخ

 أصفر / أسود األنتيمون

 
 -[ مع األكسجني:5]

تتكاون أكاسايد بعضاها حمضااى وبعضاها متاردد وبعضاها قلااوى حياث تازداد الصافة ال اعديااة وت ال الصافة الحامضااية 

 بزيادة العدد الذرى.

 خامس أكسيد النيرتوجني ثالث أكسيد األنتيمون البزموتخامس أكسيد 

Bi2O5 Sb2O3 N2O5 

 حامضى متردد قاعدى 

 تتكون مركبات هيدروجينية -[ مع اهليدروجني:6]

 (1( وعدد تككسد الهيدروجين )+3-يكون عدد تككسد العنصر فيها )
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AsH3 PH3 NH3 

 النشادر الفوسفين األرزين

 -الذرى:بزيادة العدد 
 ت ل الصفة ال طبية لهذه المركبات. -

 ي ل ثباتها فيسهل تفككها بالحرارة. -

 ت ل قابليتها للذوبان فى المار. -

 ت ل الصفة ال اعدية. -

النشااادر والفوساافين واألرزياان تكااون مااع أيااون الهياادوجين الموجاات روابااط تناساا ية بساابت وجااود زوج حاار ماان 

 الذرة المركزية )كما سبق فى الباب الثالث(اإللكترونات فى غيف تكافؤ 

(AsH4)+ (PH4)+ (NH4)+ 

 أيون األمونيوم الفوسفونيمأيون  أيون األرزنيوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )من الهوار اللوى( [ الطريقة الرئيسية:1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2COيمرر الهوار على محلول هيدروكيسد الصوديوم للتخلص من غاز  •

2NaOH + CO2   Na2CO3 + H2O 

 ثم يمرر على حمض الكبريتيك المركز المتصاص بخار المار. •

 2Oثم يمرر ما تب ى من الهوار على فراطة نحاس مسخنة لدرجة اإلحمرار للتخلص من غاز  •

2Cu + O2   2CuO 

 النيتروجين بتزاحة المار ألسفل أو يلمع فوق الزئبق للحصول عليه جافاً.يلمع غاز  •

 

 

 

 2Nالنيرتوجني 

 أشهر عناصر اجملموعة اخلامسة

 نيتروجين

 زئبق

نحاس مسحن 

 لدرجة اإلحمرار

حمض كبريتيك 

 مركز

 مار صودا كاوية

 

 فى املعمل طريقة التحضري
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 [ بتسخني خليط من حملوىل نيرتيت الصوديوم وكلوريد األمونيوم.2]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معادلة التفاعل:

NaNO2 + NH4Cl   NH4NO2 + NaCl 

NH4NO2    2H2O + N2 

 بلمع المعادلتين:

NaNO2 + NH4Cl    NaCl + 2H2O + N2 

 اخلواص الفيزيائية:
 غاز عديم اللون والطعم والرائحة. (1)

 النيتروجينأفف قلييً من الهوار لحتوار الهوار على األكسلين األث ل من  (2)

 STPفى  O)2L (H 1mL/  32شحيح الذوبان فى المار  (3)

 متعادل التكثير. (4)

 (g/L at STP 1.25)كثافته  (5)

  -C0159.79درجة غليانه  (6)

 -أهم اخلواص الكيميائية:
تفاعيت عنصر النيتروجين ماع العناصار األفارى ال تاتم إال فاى وجاود شارر كهرباى أو قاوس كهرباى أو تساخين  •

  N  Nشديد. وذلك لصعوبة كسر الرابطة الثيثية فى جزئ النيتروجين 

 -[ مع اهليدروجني:1]

N2 + 3H2 
شرارة كهربية

   2NH3     نشادر 

 -األكسجني:[ مع 2]

N2 + O2 
قوس كهربى /3000 5م

 2NO     أكسيد نيتريك 

 NO)2(مع أكسلين الهوار ويتكون ثانى أكسيد نيتروجين  (NO)يتحد أكسيد النيتريك 

2NO + O2   2NO2               )غاز بنى محمر )ثانى أكسيد نيتروجين 

 يتفاعل بالتسخين  -[ مع الفلزات النشطة:3]

3Mg + N2  
Heat 

  Mg3N2        نيتريد ماغنسيوم 

 نيتريد الماغنسيوم يتحلل فى المار ويتصاعد غاز النشادر

Mg3N2 + 6H2O    2NH3 + 3Mg(OH)2 

 

 نيتروجين

 مار

 محلول كلوريد أمونيوم

 محلول 

 نيتريت صوديوم
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 )سماد زراعى( CaCN)2( يعطى سياناميد الكالسيوم -:2CaC [ مع كربيد الكالسيوم4]

CaC2 + N2 
قوس كهربى

 CaCN2 + C 

يستخدم فى الزراعة كسماد ألنه يتفاعل مع مار الرى ويتصاعد النشادر الذى يعتبار مصادراً  -أهمية سياناميد الكالسيوم:

 للنيتروجين فى التربة.

CaCN2 + 3H2O    CaCO3 + 2NH3 

 

 

 

 3NH  أواًل: غاز النشادر 

 -التحضري فى املعمل:

)هيدروكساايد  يحضاار بتسااخين كلوريااد األمونيااوم واللياار المطفااك

 .الكالسيوم(

2NH4Cl + Ca(OH)2

   Heat                            
       

                                       2NH3 + 2H2O +CaCl2 
 -مالحظات:

يلفف غاز النشادر بتمراره على أكسيد كالسيوم )جيار حاى(  •

 وال يلفف بحمض الكبريتيك ألنه يتفاعل معه.

2NH3 + H2SO4        (NH4)2SO4 

 أسفل ألنه أفف من الهوار.يلمع بتزاحة الهوار إلى  •

 -خواص الغاز:
 سريع الذوبان فى المار. (1)

  -غاز النشادر أنهيدريد قاعدة:
 ألنه يذوب فى المار مكونا قلوى.

NH3 + H2O        NH4OH 

 دوارمحلولاااـه قلاااوى التاااكثير علاااى عبااااد الشااامس )يااازرق  (2)

 الشمس(

 ال يشتعل وال يساعد على االشتعال. (3)

 نفاذة وفانق. الغاز عديم اللون وله رائحة (4)

  -جتربة النافورة:
  -إلثبات:

 أن غاز النشادر يذوب فى المار. (1)

 محلول النشادر فى المار قلوى التكثير على عباد الشمس. (2)

   -التحضري فى الصناعة:
تتم بتمرار غاز النيتروجين والهيدروجين على عوامل حفز  -طريقة هابر:

 م5 500جو ودرجة حرارة 200مثل الحديد والمولبيدنيوم تحت ضغط 

N2 + 3H2 
200 at/500oc/Fe/Mo   

2NH3 

 

 أشهر مركبات النيرتوجني 

 صمام

محلول هيدروكسيد 

 األمونيوم

 قلوى التكثير 

 )أزرق اللون(

محلول مائى محمض 

به قطرات من صبغة 

 عباد الشمس 

 )أحمر اللون(

تلربة إلثبات أن غاز النشادر شديد 

 الذوبان فى المار ومحلوله قلوى
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باستخدام ساق مبللة بحمض الهيدروكلوريك حيث يكون سحت بيضار من كلوريد  -الكشف عن غاز النشادر:

 ت ريت الساق لفوهة المخبار.األمونيوم عند 

NH3 + HCl          NH4Cl 

 
 

 
   -أهمية النيرتوجني للنبات:

 أهم مصادر التغذية ألنه عنصر هام فى تركيت البروتين.
 -مالحظات:

 كمية النيتروجين الموجودة فى التربة ت ل مع مرور الزمن. •

التربة بعنصر النيتروجين على هيئة أميح األمونيوم واليوريا فى صاور أسامدة نيتروجينياة ولذلك البد من إمداد  •

 أو طبيعية )روث البهائم( التى تذوب فى مار الرى وتمتصها جذور النباتات.

 يعتبر النشادر المادة األولية الرئيسية التى تصنع منها معظم األسمدة النيتروجينية )اآلزوتية( •

 
 

 

 -يتم بتعادل األمونيا واحلمض املناسب: -صناعة األمسدة النيرتوجينية: -أواًل:
 -( مع محض النيرتيك:1)

NH3 + HNO3   NH4NO3         نيترات أمونيوم 

 -( مع محض الكربيتيك:2)
2NH3 + H2SO4   (NH4)2SO4     )كبريتات األمونيوم )سلفات النشادر 

 -ثانيًا: حتضري مساد نيرتوجينى فوسفاتى:
 -األمونيا:والتعادل بين حمض األرثوفوسفوريك  -مثال: حتضري فوسفات األمونيوم:

H3PO4 + 3NH3   (NH4)3PO4     فوسفات األمونيوم 

 -بعض املالحظات على األمسدة الشائعة:
 املالحظة السماد

 نيرتات األمونيوم
 (%35تحتوى على نسبة عالية من النيتروجين ) •

 سريعة الذوبان فى المار. •

 الزيادة منها يسبت حموضة التربة. •

 تعمل على زيادة حموضة التربة. • كربيتات األمونيوم

 يلت معادلة التربة التى تعالج بصفة مستمرة بهذا النوع من األسمدة. •

 التكثير فى التربة.سريع  • فوسفات األمونيوم

 الفوسفور{ –يمدها بنوعين من العناصر األساسية }النيتروجين  •

 مساد اليوريا
 (.%46يحتوى على نسبة عالية من النيتروجين ) •

أنست األسمدة فى المناطق الحارة ألن درجة الحرارة المرتفعة تسااعد علاى سارعة  •

 تفككه إلى أمونيا وثانى أكسيد الكربون.

 سائل األمونيا
 الالمائية

 سماد المست بل النيتروجينى. •

 سم. 12يضاف للتربة على عمق  •

 (%82يتميز بارتفاع نسبة النيتروجين. حوالى ) •

 على بعض أمالح األمونيوم اهلامةاحلصول 

 األمونيا وصناعة األمسدة 
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 3HNOثانيًا: محض النيرتيك 
 -حتضريه فى املعمل:

حمض م حتى ال ينحل 5 100بحيث ال تزيد درجة الحرارة عن بتسخين نترات البوتاسيوم مع حمض الكبريتيك المركز 

 النيتريك الناتج.

 -معادلة التحضري:

2KNO3 + H2SO4  
conc. / heat

      K2SO4 + 2HNO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -خواص احلمض:
 ( يحمر عباد الشمس.2)   ( سائل عديم اللون.1)  -الفيزيائية:اخلواص 

 -اخلواص الكيميائية:
 ألنه يتحلل بالتسخين ويتصاعد غاز األكسلين -[ احلمض عامل مؤكسد:1]

4HNO3     
Heat 

   4NO2 + O2 + 2H2O 

التى تسبق الهيدروجين فى السلسلة الكهروكيميائية يتكون نتارات الفلاز والهيادروجين الاذى  -[ مع الفلزات النشطة:2]

 .(NO)يختزل الحمض ولذلك ال يتصاعد غاز الهيدروجين ولكن يتصاعد غاز أكسيد النيتريك 

Fe + 4HNO3  
Heat/dil. 

 Fe(NO3)3 + 2H2O + NO  

يحدث التفاعل على أساس أن الحمض عامل مؤكسد حيث يتم أكسدة  التى تلى الهيدروجين -[ مع الفلزات الغري نشطة:3]

 الفلز ثم يتفاعل األكسيد مع الحمض
 ]أ[ احلمض املخفف مع النحاس:

3Cu + 8HNO3  
Heat/dil.     3Cu (NO3)2 + 4H2O + 2NO عديم اللون 

 ]ب[ احلمض املركز مع النحاس:

Cu + 4HNO3  
Heat/conc.   Cu (NO3)2 + 2H2O + 2NO2 بنى محمر 

 -[ مع احلديد والكروم واأللومنيوم:4]
الحمض المركز ال يؤثر فى الحديد أو الكروم أو األلومنيوم بسبت إنه عامل مؤكسد يكون على هذه الفلزات طب ة  •

 من األكسيد غير مسامية واقية تمنع الفلز من التفاعل وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة الخمول.
 ظاهرة تكون طبقة غري مسامية على سط  بعض الفلزات عند إضافة محض النيرتيك إليها.هى   -ظاهرة اخلمول:

 

 

 

 نترات بوتاسيوم 

+ 

 حمض كبريتيك مركز

 معوجة

 نيتريك حمض قابلة

 مار بارد
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 -جتربة احللقة السمراء:
 حديث التحضير. (II)[ محلول ملح النيترات + محلول مركز من كبريتات الحديد 1]

بااحتراس علاى جادار األنبوباة الادافلى حتاى يهابط الحماض إلاى قااع [ إضافة قطرات من حمض الكبريتيك المركز 2]

 األنبوبة.

 [ تظهر حل ة بنية أو سمرار عند سطح االنفصال تزول بالرج أو التسخين.3]

2NaNO3+6FeSO4+4H2SO4              3Fe2(SO4)3+Na2SO4+4H2O +2NO 

FeSO4 + NO  FeSO4 . NO      مركت الحل ة السمرار  

 -التميز بني أمالح النيرتات والنيرتيت:
 بتضافة محلول برمنلانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز لمحلول الملح.

 ]أ[ عند زوال اللون البنفسلى للبرمنلانات يكون الملح نيتريت.

5KNO2+2KMnO4+3H2SO4         5KNO3+K2SO4+2MnSO4+3H2O 

 ]ب[ فى حالة عدم زوال لون البرمنلانات فتن الملح يكون نيترات.

 (A)األهمية االقتصادية لعناصر اجملموعة اخلامسة 
 االستخدام املادة

 النيرتوجني

 صناعة النشادر وحمض النيتريك 

 صناعة األسمدة النيتروجينية. 

تااكثره بسااهولة بتغياار تزويااد إطااارات الساايارات ألنااه ي لاال ماان احااتميت انفلارهااا لعاادم  

 درجة الحرارة  وكذل معدل تسربه أقل من الهوار اللوى.

 ملر أكياس البطاطس الشيبسى للحفاظ على قرمشة الرقائق  لخموله النسبى. 

 يستخدم النيتروجين المسال فى حفظ ون ل الخييا الحية وعيج بعض األورام الحميدة. 

 الفوسفور
 صناعة الث اب 

 رية.صناعة األلعاب النا 

 صناعة األسمدة الفوسفاتية. 

 فوسفور( الذى تصنع منه مراوح السفن –قصدير  –صناعة سبائك البرونز )نحاس  

 الزرنيخ
 عنصر شديد السمية 

 يستخدم مادة حافظة لألفشاب لتكثيره السام على الحشرات والبكتريا والفطريات. 

 سرطان الدم )اللوكيميا(يدفل فى تركيت ثالث أكسيد الزرنيخ الذى يستخدم لعيج  

 األنتيمون
صااناعة ساابيكة األنتيمااون والرصاااص )أصاالت ماان الرصاااص( وتسااتخدم فااى المااراكم  

 )بطاريات السيارات(

تسااتخدم فااى تكنولوجيااا أشااباه الموصاايت لصااناعة أجهاازة الكشااف عاان األشااعة تحاات  

 الحمرار

ى صااناعة الفيااوزات يسااتخدم مااع الرصاااص والكااادمويوم فااى صااناعة ساابائك تسااتخدم فاا البزموت

 النخفاض درجة انصهارها 

 

 

 

 

 

 

 -الكشف عن أيون النيرتات 
3NO 
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 -: أكتب املفهوم العلمى للعبارات اآلتية:1س
 فام يطلق عليه اسم الملح الصخرى ويدفل فى كثير من الصناعات. -1

 أول(/10)    ملموعة عناصر تتميز بكنها أكثر الذرات حلما وأكثرها ليونة. -2

 أول(/11)   اإللكترونات الحرة من أسطح الفلزات عند س وط الضور عليها.ظاهرة تحرر  -3

 س(/10) وجود العنصر فى عدة صور تختلف فى فواصها الفيزي ية وتتفق فى فواصها الكيميائية. -4

 مركبات تتكون عند تفاعل األقير مع الهالوجينات. -5

 فام عبارة عن فلوريد الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم. -6

 رة فلزية ولكن أبخرته ثنائية الذرة.عنصر بللو -7

 اول(/11)     رابطة تتكون عند اتحاد الفوسفين مع البروتون. -8

 أول(/03)  ( 5,+3-ملموعة العناصر التى تتراوح أعداد تككسدها فى المركبات ) -9

 (.1-مركبات أيونية عدد تككسد الهيدروجين فيها ) -10

 وتكوين طب ة واقية من األكسيد تمنع استمرار التفاعلتفاعل بعض الفلزات مع حمض النيتريك المركز  -11
=========================================================== 

 -: علل ملا يأتى )أكتب التفسري العلمى(:2س
 تتميز فلزات األقير بالنشاط الكيميائى. -1

 أول(/98) ثان(/97ثان()/96)  استخدام السيزيوم فى الخييا الكهروضوئية -2

 أول(/02) عنصر السيزيوم أنشط فلزات الملموعة األولى الرئيسية فى اللدول الدورى -3

 أكثر العناصر إيلابية كهربية. (A)عناصر الملموعة األولى  -4

 .(A)ت ل قوة الرابطة الفلزية بين ذرات عناصر الملموعة األولى  -5

 .(A)ى انخفاض درجة انصهار فلزات الملموعة األول -6

 عوامل مختزلة قوية جداً. (A)تعتبر عناصر الملموعة األولى  -7

 عناصر األقير ذات كثافة منخفضة.  -8

 يمكن التعرف على عناصر األقير فى مركباتها بالكشف اللاف. -9

 يحفظ الصوديوم مغموراً فى الكيروسين. -10

 عند تعرض قطعة من الصوديوم للهوار اللوى تف د بري ها ولمعانها. -11

 أول(/97)        ال تطفك حرائق الصوديوم بالمار  -12

 أول(/01) ثان(/95)   يستخدم سوبر أكسيد البوتاسيوم فى تن ية جو الغواصات  -13

 ثان(/04)      ال تصلح نترات الصوديوم فى صناعة البارود  -14

 ثان(/03)      تصلح نترات البوتاسيوم فى صناعة البارود  -15

 (A)يستخدم التيار الكهربى فى تحضير عناصر الملموعة األولى  -16

 عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول كبريتات النحاس يتكون راست أزرق يسود بالتسخين. -17

 أول(/09)        تعدد حاالت التككسد للنيتروجين -18

 أعداد تككسد النيتروجين موجبة فى المركبات األكسلينية. -19

 وت عن باقى الفلزات.يشذ البزم -20

 يتميز الفوسفور والزرنيخ واألنتيمون بظاهرة التآصل. -21

 ال توجد ظاهرة التآصل فى البزموت. -22

 يستخدم سيناميد الكالسيوم كسماد زراعى. -23

 ثان(/02) يستخدم اللير الحى فى تلفيف غاز النشادر وال يستخدم حمض الكبريتيك المركز -24

 ى أسفل.ال يلمع غاز النشادر بتزاحة المار إل -25

 المحلول المائى للنشادر قلوى التكثير على عباد الشمس. -26

 ال يتصاعد الهيدروجين عند إضافة الحديد إلى حمض النيتريك المخفف. -27

 أسئلة الباب الرابع



 الكيمياء للصف الثانى الثانوى

 

 Mr. Hossam Sewify سلسلة احلسام فى الكيمياء 38

 أول(/99)     ال يتفاعل الحديد مع حمض النيتريك المركز  -28

 أول(/00)  ال يؤثر حمض النيتريك المركز فى بعض الفلزات مثل الكروم والحديد  -29

 م عند تحضير حمض النيتريك معملياً.5 100 تزيد درجة الحرارة عن يلت أال -30

 يتفاعل النحاس مع حمض النيتريك بالرغم من أنه يلى الهيدروجين فى المتسلسلة. -31

 حمض النيتريك عامل مؤكسد قوى. -32

 يعتبر النيتروجين من أهم مصادر التغذية للنباتات. -33

 حارة.اليوريا أنست األسمدة النيتروجينية للمناطق ال -34

 يتم إمداد التربة بعنصر النيتروجين على هيئة أميح أمونيوم أو يوريا. -35

 يلت معادلة التربة التى تعالج بسماد كبريتات األمونيوم بصفة مستمرة. -36

 يلت إضافة األسمدة النيتروجينية إلى التربة الزراعية من وقت إلى آفر. -37

 ة.استخدام سبيكة األنتيمون والرصاص فى المراكم الكهربي -38
=========================================================== 

 -أمام العبارة اخلطأ:( ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة () : ضع عالمة3س
 أول(/03عند إثارة إلكترونات ذرة السيزيوم إلى مستويات طاقة أعلى تعطى لون أزرق بنفسلى) -1

 أول(/00)      يستخدم حمض الكبريتيك المركز فى تلفيف غاز النشادر  -2

 -: أكتب احلرف األجبدى لالختيار املناسب للعبارات اآلتية:4س
 ثان(/10)         ……الكارناليت هو  (1)

 )ب( فوريد الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم. )أ( كلوريد الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم.

 )د( كلوريد البوتاسيوم وكلوريد الماغنسيوم. )ج( كلوريد البوتاسيوم وكلوريد الكالسيوم.  

 ……أمكن احلصول على عنصر الفرانسيوم املشع من احنالل عنصر  (2)
 )د( الراديوم.  )ج( األكتتنيوم.  )ب( الثوريوم.  )أ( اليورانيوم.

 رمزيًا أى األمالح التالية يعطى مع هلب بنزن الغري مضئ لونا ق (3)
 )د( كلوريد سيزيوم )ج( كلوريد صوديوم )ب( كلوريد ليثيوم )أ( كلوريد بوتسيوم

 إذا غمس سلك بالتني نظيف فى مل  ثم عرض للهب بنزن وتلون اللهب باللون األصفر الذهبى فيكون املل  من أمالح  (4)
 )د( النحاس.  )ج( الكالسيوم. )ب( البوتاسيوم.  )أ( الصوديوم.

 أول(/11)       ……سيزيوم اللهب باللون تلون أمالح ال (5)
 )د( األزرق البنفسلى.  )ج( ال رمزى.  )ب( األحمر. )أ( األصفر الذهبى.

 ……يتحلل نيرتيد الليثيوم باملاء ويتصاعد غاز  (6)
 )د( ثانى أكسيد النيتروجين. )ج( أكسيد النيتريك.  )ب( النشادر.  )أ( النيتروجين

 أول(/96)        حيفظ فلز الصوديوم حتت سط  (7)
 )د( الكيروسين  )ب( محلول الصودا الكاوية.)ج( المار. )أ( حمض الكبريتيك.

 ……ينتج غاز اهليدروجني عندما يتفاعل الصوديوم مع  (8)
 )د( هيدريد الليثيوم. )ج( أكسيد النيتريك.  )ب( المار.  )أ( النشادر.

 أول(/10)  عند تفاعل الليثيوم مع نيرتوجني اهلواء وإصافة املاء إىل الناتج يتصاعد غاز  (9)
 )د( أكسيد نيتريك  )ج( النشادر )ب( الهيدروجين  )أ( األكسلين

 أول(/08)   عند التحليل الكهربى ملصهور هيدريد الصوديوم يتكون عند األنود )املصعد( (10)
 )د( مار )ج( غاز الهيدروجين صوديوم)ب( أكسيد  )أ( فلز الصوديوم

 ……تتفاعل عناصر األقالء مع اهليدروجني ويتكون  (11)
 )د( هيدريدات.  )ج( كبريتيدات  )ب( هاليدات.  )أ( فوسفيدات.

 ……عند احتاد الروبيديوم مع األكسجني فإن عدد تأكسد األكسجني فى املركب الناتج يكون  (12)
 )د( صفر 1/2-)ج(   1-)ب(    2-)أ( 

 ……دم سوبر أكسيد البوتاسيوم فى الغواصات إلستبدال غاز ثانى أكسيد الكربون بغاز يستخ (13)
 )د( أول أكسيد الكربون.  )ج( األمونيا.  )ب( األكسلين. )أ( الهيدروجين.
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 ……يستخدم سوبر أكسيد البوتاسيوم فى الغواصات الستبدال غاز ثانى أكسيد الكربون بغاز  (14)
 2O )د(  CO)ج(   3NH)ب(    2H)أ( 

 ……هو  Mاألكسيد املثاىل ألحد عناصر األقالء  (15)
 O2M)ج(   2MO)ب(   2O2M)أ( 

 ……مجيع الصفات اآلتية عن أمالح الصوديوم صحيحة ماعدا واحدة هى  (16)
 )أ( يذوب معظمها فى المار. 

 )ب( توجد على هيئة أيونية حتى وهى فى الحالة الصلبة.

 )د( تعطى عند ذوبانها فى المار ألوان مميزة. )ج( تعطى لون أصفر ذهبى عند كشف اللهت.

 أول(/99)      عند تسخني نرتات الصوديوم تنحل إىل (17)
 )ب( نيتريت صوديوم وأكسلين.  )أ( أكاسيد نيتروجينية وصوديوم.

 )د( أكسيد صوديوم وأكسيد نيتريك. )ج( أكسيد صوديوم وثانى أكسيد نيتروجين.

 أول(/06)    )اكتب املعادلة(   عند تسخني نرتات الصوديوم يتصاعد غاز (18)
 2O)د(   O2N)ج(   2NO)ب(   NO)أ( 

 ثان(/08)     ……مجيع املركبات التالية تنحل باحلرارة ماعدا  (19)
 3NaHCO)د(   3CO2Na)ج(   3NaNO)ب(   3HNO)أ( 

 ……مجيع املركبات اآلتية ال تتحلل باحلرارة ماعدا  (20)
 3CO2Cs)د(   3CO2K)ج(   3CO2Na)ب(   3CO2Li)أ( 

 ……م ينتج غاز ثانى أكسيد الكربون و 5 1000عند تسخني كربونات الليثيوم حتى  (21)
 )ب( سوبر أكسيد الليثيوم.    )أ( أكسيد الليثيوم.

 )د( فوق أكسيد الليثيوم.    )ج( بيكربونات الليثيوم.

 ……عند تسخني كربونات الصوديوم  (22)
 ثانى أكسيد الكربون)ب( يتصاعد غاز    )أ( يتصاعد غاز األكسلين

 )د( ال يتصاعد غاز.   )ج( يتصاعد غاز النيتروجين.

 أول(/01)    يستخلص فلز الصوديوم فى الصناعة بالتحليل الكهربى لو (23)
 )ب( محلول كلوريد الصوديوم.     )ج( مصهور كلوريد الصوديوم. )أ( مصهور أكسيد الصوديوم.

 …… صودا الغسيل أحد النواتج األساسية فى طريقة سولفاى لتحضري (24)
 )ب( هيدروكسيد صوديوم.    )أ( كلوريد صوديوم.

 )د( بيكربونات الصوديوم.    )ج( غاز النشادر.

 ……عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى حملول هيدروكسيد الصوديوم الساخن تتكون  (25)
 )ب( أكسيد الصوديوم.   )أ( بيكربونات الصوديوم.

 ( كربونات الصوديوم.)د   )ج( فوق أكسيد الصوديوم.

 أول(/09عند إضافة هيدروكسيد الصوديوم إىل كربيتات النحاس ثم نسخن الناتج يتكون راسب لون ) (26)
 )د( بنى محمر  )ج( أسود  )ب( أزرق  )ا( أصفر

 أول(/05)   عند إضافة حملول هيدروكسيد الصوديوم إىل حملول مل  ألومنيوم يتكون (27)
 فى الزيادة من هيدروكسيد األمونيوم.)أ( راست أبيض جييتينى يذوب 

 )ب( لون أبيض

  )ج( راست أبيض جييتينى يذوب فى الزيادة من هيدروكسيد الصوديوم.

 ……يتكون راسب لونه  4CuSOإىل حملول  NaOHعند إضافة حملول  (28)
 )د( أبيض.  )ج( أزرق.  )ب( بنى.  )أ( أسود.

 …حملول الصودا الكاوية ثم تسخني الراسب يتكون راسب أسود من عند إضافة حملول من كربيتات النحاس إىل  (29)
 3SO)د(   2SO)ج(   4CuSO)ب(   CuO)أ( 

 ……األباتيت أحد خامات الفوسفور وهو  (30)
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 )ب( كبريتات وفوسفات الكالسيوم.   )أ( كلوريد وكبريتات الكالسيوم.

 الصخرى.)د( فوسفات الكالسيوم   )ج( فلوريد وفوسفات الكالسيوم.

 أول(/02)     عدد تأكسد عنصر النيرتوجني فى غاز أكسيد النيرتوز (31)
 )ج( صفر  2)ب( +  1)أ( + 

 س(/09)   ميكن احلصول على غاز النشادر من مجيع التفاعالت التالية ماعدا (32)
 )ب( نيتريد الماغنسيوم مع المار.   )أ( سياناميد الكاسيوم مع المار.

 )د( غاز ثانى أكسيد نيتروجين مع المار دروكسيد الكالسيوم)ج( كلوريد األمونيوم مع هي

 ثان(/09)    ……عند تفاعل سيناميد الكالسيوم مع املاء يتصاعد غاز  (33)
 O2N)د(   NO)ج(   3NH)ب(   2NO)أ( 

 أول(/03)        ينتج غاز النشادر من تفاعل  (34)
 الكالسيوم مع المار.)ب( كربيد    )أ( سيناميد الكالسيوم مع المار.

  )د( غاز ثانى أكسيد النيتروجين.   )ج( كلوريد أمونيوم مع المار.

 أول(/04)   عند تفاعل النحاس مع محض النيرتيك املركز الساخن يتصاعد غاز (35)
 )ب( ثانى أكسيد النيتروجين.    )أ( أكسيد النيتريك.

   )د( ثالث أكسيد النيتروجين.    )ج( أكسيد النيتروز.

 ثان(/09)   ……سماد النيرتوجيين االكثر استخداما يف املناطق احلارة هو:ال (36)
 )د( اليوريا. )ج( كبريتات االمونيوم. )ب( نيترات االمونيوم. )أ( فوسفات االمونيوم.

 س(/10)    ……يكون  2NNH2Hعدد تأكسد النيرتوجني فى املركب  (37)
 2-)د(   1-)ج(   2)ب( +   3-)أ( 

 ……املركبات اآلتية يستخدم فى جتفيف غاز النشادر أحد  (38)
 ( كلوريد كالسيوم.ج)  .حمض كبريتيك مركز)ب(  أكسيد كالسيوم. )أ(

 ……مساد املستقبل النيرتوجينى هو  (39)
 )ب( سائل األمونيا اليمائى.     )أ( اليوريا.

 )د( سلفات النشادر.    )ج( نيترات األمونيوم

 ……لثالثة التالية هواألقوى قاعدية فى املركبات ا (40)
 )ج( األرزين  )ب( النشادر  )أ( الفوسفين

 …عدد تأكسد النيرتوجني فى املركبات األكسجينية  (41)
 )ج( سالت.  )ب( صفر.  )أ( موجت.

 ……ثالث أكسيد األنتيمون أكسيد  (42)
 )د( متردد  )ج( قاعدى  )ب( متعادل  )أ( حمضى

 ……ويتصاعد غاز يتفاعل اخلارصني مع محض النيرتيك املخفف جدًا  (43)
 2NO)ج( ثانى أكسيد النيتروجين   2H)ب( الهيدروجين   NO)أ( أكسيد النيتريك 

 ……كل اإلحتماالت اآلتية تعترب من خواص النشادر ماعدا  (44)
 )أ( غاز فى درجة حرارة الغرفة والضغط اللوى المعتاد.

 )د( قلوى التكثير.   )ج( أث ل من الهوار. )ب( شديد الذوبان فى المار.

 ……نتيجة تفاعل  2NOينتج غاز  (45)
 O 2N +2)د(   2Mg + N)ج(  O2+ H 2N3Mg)ب(   2NO + O)أ( 

 ……نتيجة تفاعل  3NHينتج غاز  (46)
 2Mg + N)د(  N 2CaC +2)ج(  2N3O + Mg2H)ب(  O2NO + H)أ( 

 ……تتحلل النيرتيدات بسهولة فى املاء ويتصاعد غاز  (47)
 2N)د(   2NO)ج(   3NH)ب(   NO)أ( 

 ……يتكون سيناميد الكالسيوم من احتاد كربيد الكالسيوم مع غاز  (48)
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 2N)د(   CO)ج(   2O)ب(   2CO)أ( 

 ……يتكون غاز  2Ca(OH)مع  Cl4NHعند تفاعل  (49)
 2N)د(   3NH)ج(   2NO)ب(   NO)أ( 

 ……عند تعرض ساق زجاجية مبللة حبمض اهليدروكلوريك املركز لغاز األمونيا تتكون سحب بيضاء كثيفة من  (50)
 )ج( كلوريد الهيدروجين.)د( كبريتات األمونيوم. )ب( كلوريد األمونيوم. )أ( كربونات األمونيوم.

 ……حيتوى جزئ الفوسفور فى احلالة البخارية على  (51)
 )د(أربع ذرات.  )ج( ثيث ذرات.   )ب( ذرتين.  )أ( ذرة.

 ……الصوديوم الساخن تتكون عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى حملول هيدروكسيد  (52)
 )أ( بيكربونات الصوديوم.)ب( أكسيد الصوديوم.)ج( فوق أكسيد الصوديوم.)د( كربونات الصوديوم.

 ……ينتج هيدروكسيد املاغنسيوم والنشادر من تفاعل املاء مع  (53)
 )د( نيتريد الماغنسيوم. )ب( كربيد الماغنسيوم.)ج( هيدريد الماغنسيوم. )أ( أكسيد الماغنسيوم.

 ……عند تفاعل النحاس مع محض النيرتيك املخفف ينتج غاز  (54)
 )د( ثانى أكسيد النيتروجين.  )ج( األمونيا. )ب( أكسيد النيتريك.  )أ( النيتروجين.

 ……عند تفاعل النحاس مع محض النيرتيك املركز ينتج غاز  (55)
 روجين.)د( ثانى أكسيد النيت  )ج( األمونيا. )ب( أكسيد النيتريك.  )أ( النيتروجين.

 ……ينحل محض النيرتيك املركز بالتسخني إىل ماء وغازى  (56)
 )ب( األكسلين وثانى أكسيد النيتروجين.   )أ( األكسلين والنيتروجين.

 )د( أكسيد نيتريك وثانى أكسيد النيتروجين.  )ج( ثانى أكسيد النيتروجين والنيتروجين

 ……از عند تسخني خملوط كلوريد األمونيوم واجلري املطفأ ينتج غ (57)
 )د( النيتروجين.  )ج( األمونيا. )ب( الهيدروجين  )أ( الكلور.

=========================================================== 

 ( أنهيدريد قاعدة.3( الظاهرة الكهروضوئية. )2)  ( التآصل.1) -: ماذا يقصد بكل من:5س

 -املوزونة:: بني باملعادالت الرمزية الكيميائية 6س
 أول(/99ثان()/95)        تسخين كلوريد األمونيوم مع اللير المطفك   (1)

 أول(/98)    كيف نحصل على حمض النيتريك من نترات البوتاسيوم  (2)

 ثان(/98)  كيف نحصل على ثانى أكسيد النيتروجين من حمض النيتريك المركز  (3)

 ثان(/99)     ماذا يحدث عند إضافة المار إلى سيناميد الكالسيوم  (4)

 أول(/00)    كيف نحصل على غاز النشادر من نيتريد الماغنسيوم   (5)

 م5 100ماذا يحدث عند تسخين نترات البوتاسيوم مع الكبريتيك المركز إلى درجة حرارة ال تزيد عن  (6)

 .النيتروجين( –ر اللوى )األكسلين ماذا يحدث عند تفاعل الليثيوم مع مكونات الهوا (7)

 ثان(/95)     كيف تحصل على النشادر من كربيد الكالسيوم  (8)

 أول(/96)     كيف تحصل على النشادر من كلوريد األمونيوم  (9)

 أول(/96)       أثر الحرارة على حمض النيتريك  (10)

 ثان(/04)      م 5 1000تسخين كربونات الليثيوم عند  (11)

 أول(/04د الكربون فيل فليط من سوبر أكسيد البوتاسيوم وعامل حفاز )إمرار غاز ثانى أكسي (12)

 ثان(/03)    تفاعل الماغنسيوم مع النيتروجين وذوبان الناتج فى المار  (13)

 ثان(/02)  إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول كبريتات األلومنيوم. (14)

 أول(/06)     . كربونات الصوديوم من كلوريد الصوديوم (15)

 أول(/07)      ثير الحرارة على بيكربونات الصوديوم.تك (16)

 ثان(/07)      إضافة المار إلى سياناميد الكالسيوم. (17)

 .تفاعل شريط من الماغنسيوم مع غاز النيتروجين فى درجة حرارة عالية. ثم إضافة المار إلى المادة الناتلة (18)

 س(/09)     كيف تحصل على األكسلين من نيترات الصوديوم. (19)

 تسخين عنصر الليثيوم فى تيار من الهيدروجين. (20)
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 تسخين الصوديوم مع الهيدروجين ثم تحليل الناتج كهربياً. (21)

 4He2لدقي ة ألفا  227Ac89ف د األكتنيوم  (22)

 تسخين الفوسفور مع البوتاسيوم (23)

 الحصول على سماد نيترات األمونيوم. (24)

 الحصول على كبريتات األمونيوم )سلفات النشادر( (25)

 ل على فوسفات األمونيوم من كلوريد األمونيوم.الحصو (26)

 أثر الحرارة على حمض النيتريك. (27)

 عامل مختزل. IIأن كبريتات حديد  (28)

 الحصول على كبريتات أمونيوم من نيتريد الليثيوم. (29)

 كيف تحصل على غاز األمونيا من كربيد الكالسيوم. (30)

 األلومنيوم.الحصول على ميتا ألومينات الصوديوم من كلوريد  (31)

 كيف نحصل على ثانى أكسيد النيتروجين من حمض النيتريك المركز. (32)

 ماذا يحدث عند تفاعل الليثيوم مع النيتروجين ثم تفاعل الناتج مع المار.  (33)

 وعامل حفاز. 2COتفاعل األكسلين مع عنصر البوتاسيوم ثم تعريض الناتج لغاز  (34)
=========================================================== 

 -:7س
 ثان(/01)   الصيغة الكيميائية واستخداماً واحداً لسيناميد الكالسيوم  

 ( أذكر استخداماً واحداً لكل من:2)

   كربونات الصوديوم. -3  البزموت. -2  سبيكة البرونز. -1

 الفوسفور. -7  حمض النيتريك. -6  النشادر -5  الصودا الكاوية. -4
=========================================================== 

 -:8س
 ( كيف متيز عمليًا بني 1)

 ثان(/08) أول(/06ثان()/05)   كبريتات النحاس وكبريتات األلومنيوم.    -1

 كربونات الصوديوم وكربونات الليثيوم. )بككثر من طري ة( -2

 البوتاسيوم.كلوريد الصوديوم. وكلوريد  -3

 ثان(/08)      نيتريت الصوديوم ونيترات الصوديوم. -4

 حمض النيتريك المركز والمخفف. -5

 كربونات صوديوم وكربونات بوتاسيوم بطري تين. -6

حدد  –فى أحد محاليله  (II)استخدام محلول هيدروكسيد الصوديوم فى الكشف عن كاتيون النحاس  ( كيف ميكنك2)

 أول(/07)   (II)هو المتسبت فى الكشف عن كاتيون النحاس  OH)-(أو  Na)+(أى من األيونات 

 -( أجريت التجربة التالية على حملول:3)
 أضيف إلى المحلول محلول الصودا الكاوية فظهر راست أبيض يذوب فى الزيادة من الصودا الكاوية.

 أول(/01) على التلربة ما هو الشق الذى يدل عليه هذا التفاعل؟ أكتت المعادلة الرمزية الدالة 

تدريلياً إلاى ناوعين مان المحاليال ألمايح فلازين مختلفاين كال علاى حادة فكانات ( أضيف حملول هيدروكسيد الصوديوم 4)

 -المشاهدات اآلتية مع:

 يتكون راست أبيض يذوب فى الزيادة من محلول هيدروكسيد الصوديوم. المحلول األول:

 يتكون راست أسود يزرق بالتسخين. المحلول الثانى:

 وضح نوع الكاتيون فى كل من هذه المحاليل مع كتابة المعادالت الدالة على التفاعل.

 -( أذكر اسم املل  املستخدم فى التجربة اآلتية:5)
مع قطرات من حمض الكبريتيك المركز يتكون مركت الحل ة  (II)ملح أضيف إلى محلولـه محلول كبريتات حديد  •

 سمرار  وعند تسخين هذا الملح الصلت فى لهت بنزن غير المضىر تلون اللهت باللون األصفر الذهبى.ال

أضيف محلولـه إلى محلول برمنلانات البوتاسيوم المحمض بحمض كبريتيك مركز فزال اللون البنفسلى  •

 لون البنفسلى الفاتح.للبرمنلانات. وعند تسخين هذا الملح الصلت فى لهت بنزن غير المضىر تلون اللهت بال
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 -( أذكر الشق القاعدى احملتمل للمل  التاىل:6)
عند غمس سلك بيتين نظيف فى مسحوق الملح والتسخين فى لهت بنزن غير المضىر يتلون اللهت بلون أزرق  •

 بنفسلى.

الصودا أضيف إلى محلول الملح محلول الصودا الكاوية فتكون راست أبيض جييتينى يذوب فى وفرة من  •

 الكاوية.

 ( باستخدام حملول برمنجنات البوتاسيوم كيف متيز بني:)وض  اجابتك باملعادالت املتزنة واملشاهدة(7)
 محلول ملح النيتريت ومحلول ملح النيترات. •

=========================================================== 

 أول(/02)      -: أكمل العبارات اآلتية بعد تصويب ما حتته خط:9س
إلى محلول نيترات  (II)ويتكون بتضافة كبريتات الحديد ……… الرمز الكيميائى لمركت الحل ة السمرار هو 

 . من حمض النيتريك المخففالصوديوم وإضافة قطرات 
=========================================================== 

 : وض  باملعادالت الكيميائية املوزونة تأثري احلرارة على كل مما يأتى:01س
 بيكربونات الصوديوم. -3 ثان(/07كربونات الليثيوم) -2 (II)هيدروكسيد النحاس  -1

 مض النيتريك المركز.ح -6  نيترات الصوديوم. -5 مركت الحل ة السمرار. -4
=========================================================== 

 -: أى العناصر اآلتية يعترب عاماًل خمتزاًل وأيهما عامل مؤكسدًا:11س
 البزموت –الليثيوم  –النيتروجين  –الصوديوم  –السيزيوم  –البوتاسيوم 

=========================================================== 

 -: لديك العناصر واملركبات التالية:21س
 جري مطفأ. –هلب  –كلوريد أمونيوم  –ماء مقطر  –محض كربيتيك مركز  –نرتات بوتاسيوم  –حديد  –حناس 

 -كيف تستخدم هذه املواد أو بعضها فى احلصول على:
 ثانى أكسيد النيتروجين. -2    غاز النشادر. -1

 حمض نيتريك. -4    أكسيد نيتريك. -3
 مع كتابة معادالت التفاعل فى كل حالة.

=========================================================== 

قطعة من البوتاسيوم فى جو من األكسلين؟ وما ناتج تفاعل النااتج ماع ثاانى أكسايد الكرباون  ما أثر تسخين -:31س

 مع كتابة معادالت التفاعل.  2CuClفى وجود 
=========================================================== 

 -أذكر امساء العلماء الذين قاموا باألعمال التالية: -:41س
 النشادر فى الصناعة من غازى الهيدروجين والنيتروجين.حضر  -1

 حصل على صودا الغسيل فى الصناعة. -2
=========================================================== 

 المستخدمة الستخيص فلزات األقير من فاماتها؟ ولماذا ال تصلح الطرق األفرى؟ ما هى الطريقة -:51س
=========================================================== 

 تن ية البترول من الشوائت البترولية.[ 2] صناعة الزجاج.[1] :: ما اسم املركب الكيميائى املستخدم فى؟61س

بينماا  البنفسالى الفااتحعناد إثاارة إلكتروناات فلاز الصاوديوم فتنهاا تعطاى اللاون  : صوب ما حتته خط إذا لزم األمر.71س

 ثان(/10)        ال رمزى.تعطى ذرات السيزيوم اللون 
=========================================================== 

 أكسيد الكالسيوم فى تحضير غاز النشادر فى المعمل. : ما دور :81س
=========================================================== 

 : ماذا حيدث فى احلاالت التالية مع التوضي  باملعادالت الكيميائية املتزنة كلما أمكن؟19س
 إمرار غازى األمونيا وثانى أكسيد الكربون فى محلول مركز من كلوريد الصوديوم. -1

=========================================================== 

 : ما الصيغة الكيميائية لكل مادة من املواد الكيميائية التالية ثم اكتب املعادالت التى توضح كل مشاهدة:02س
 يتفاعل )أ( مع النيتروجين ويتكون مركت يستخدم كسماد زراعى. -1

يتحلل فى المار ويكون هيدروكسيد ماغنسيوم وغاز يكون سحت بيضار عند يعطى )ب( مع النيتروجين مركت  -2

 ت ريت ساق مبللة بحمض الهيدروكلوريك إليه.
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 م يتصاعد غاز يعكر مار اللير. 1000عند تسخين )ج( حتى  -3

 غاز عن إمراره فى محلول هيدروكسيد صوديوم يتكون مركت يستخدم فى إزالة عسر المار. -4

 اً وتنفلر بشدة لذلك تستخدم فى عمل المتفلرات.المادة )د( تنحل جزيئ -5
=========================================================== 

 : أكتب الصيغة الكيميائية لكل من:12س
 ( برمنلانات البوتاسيوم.3)   ( األباتيت.2)  ( صودا الغسيل.1)

 الحى.( اللير 6) ( ألومينات الصوديوم.5)   ( الكارناليت.4)

 ( مركت الحل ة السمرار.8)  ( اللير المطفك7)
=========================================================== 

 نيتريد الليثيوم.[ 3] سياناميد الكالسيوم.[ 2] الصوديوم. [1] : وض  باملعادالت أثر إضافة املاء إىل كل من:22س
=========================================================== 

 -:32س
المعادلة الرمزية الكيميائية التى توضح طري ة تحضير مركت غير عضوى )فى المعمل( يكّون سحت  ( أكتب1)

 ارسم اللهاز المستخدم فى التحضير –بيضار عند تعرضه لساق زجاجية مبللة بحمض الهيدروكلوريك 

 .لى الحديدجهاز تحضير حمض النيتريك فى المعمل ثم وضح تكثير الحمض فى الظروف المناسبة ع ( ارسم2)

 النحاس. -2  الكروم. -1وما تكثير الحمض المركز على كل من: 

 ارسم جهاز تحضير النيتروجين فى المعمل: مع كتابة المعادالت (:3)

 ]ب[ من كبريتيد الصوديوم وكلوريد األمونيوم.    ]أ[ من الهوار

 (8( إىل )1ت من )فى املخطط التاىل أكتب املعادالت الكيميائية التى توض  التفاعال-: 42س
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 فى املخطط التاىل -:52س
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 التفاعل.( فى المعمل مع كتابة معادلة 3كيف يمكن الكشف عن المركت ) (2)
=========================================================== 

 ( من املخطط التاىل أجب عن األسئلة التى تليه:62س)
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ما هى أسمار المواد من )أ( إلى )هـ(؟ (1)

 اكتت المعادالت الكيميائية التى توضح التفاعيت التى حدثت فى المخطط. (2)

 (؟2(   )1ما هى أسمار العمليتين ) (3)

 

 (4( ، )3( ، )2( ، )1التاىل لورقة إجابتك مع كتابة أمساء املواد )( انقل املخطط 27س)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع التمنيات بالنجاح والتفوق

Mr. Hossam Sewify 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1100395263416140/ 

www.facebook.com/HossamSew/ 
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